
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 743/2013 

z dnia 31 lipca 2013 r. 

wprowadzające środki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli 
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty 
z państw trzecich ( 1 ), w szczególności jej art. 22 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Biuro ds. Żywności i Weterynarii, jako służba audytowa 
Komisji, przeprowadziło w Turcji audyt następczy w celu 
dokonania oceny urzędowych kontroli produkcji 
produktów rybołówstwa i małży przeznaczonych do 
wywozu do Unii. W ramach audytu stwierdzono liczne 
problemy dotyczące realizacji urzędowych kontroli, a w 
szczególności znaczne niedociągnięcia w odwiedzonych 
laboratoriach urzędowych przeprowadzających badania. 
Turecki właściwy organ nie może zatem w wiarygodny 
sposób zagwarantować, że unijne normy zdrowotne są 
spełnione w odniesieniu do wszystkich małży wywożo
nych do Unii. 

(2) Państwa członkowskie zgłosiły ponadto znaczną liczbę 
niezgodnych z przepisami przesyłek pochodzących 
z Turcji zawierających małże niespełniające unijnych 
norm mikrobiologicznych. 

(3) W celu ochrony zdrowia ludzi należy poddać odpo
wiednim kontrolom małże pochodzące z Turcji, aby 
zapobiec wprowadzeniu do obrotu produktów niezdat
nych do spożycia przez ludzi. Właściwe organy powinny 
urzędowo zatrzymać przedmiotowe przesyłki w punktach 
kontroli granicznej na granicy Unii do momentu otrzy
mania wyników takich kontroli. 

(4) Bardzo krótki okres przydatności do spożycia żywych 
i schłodzonych małży wyklucza przeprowadzanie badań 
na granicy Unii, co stanowiłoby mniej rygorystyczny 

środek handlowy. Takie przesyłki mięczaków stałyby się 
niezdatne do spożycia przez ludzi jeszcze przed uzyska
niem wyników badania laboratoryjnego. Należy zatem 
zawiesić przywóz do Unii żywych i schłodzonych 
małży pochodzących z Turcji, do momentu zapewnienia 
przez władze Turcji koniecznych gwarancji. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do żywych, schłodzonych, 
zamrożonych i przetworzonych małży pochodzących z Turcji 
i przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie nie dopuszczają do przywozu do Unii 
żywych i schłodzonych małży pochodzących z Turcji. 

Artykuł 3 

1. Państwa członkowskie przeprowadzają badanie przesyłek 
zamrożonych i przetworzonych małży pochodzących z Turcji 
z wykorzystaniem planu pobierania próbek i metod wykrywa
nia, jak określono w ust. 2. 

Badania przedmiotowych przesyłek przeprowadzane są 
w punkcie kontroli granicznej na granicy Unii. 

2. Państwa członkowskie przeprowadzają badania niezbędne 
do ustalenia: 

a) poziomu zanieczyszczenia Escherichia coli we wszystkich 
przesyłkach zamrożonych małży; 

b) obecności morskich biotoksyn we wszystkich przesyłkach 
zamrożonych lub przetworzonych małży.
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.



3. Przesyłki poddane badaniom, o których mowa w ust. 1 
i 2, podlegają nadzorowi właściwych organów w danym 
punkcie kontroli granicznej, aż do uzyskania wyników tych 
badań i ich oceny. 

4. Jeżeli badania, o których mowa w ust. 1 i 2, wskazują, że 
przesyłka może być szkodliwa dla zdrowia ludzi, właściwy 
organ niezwłocznie przejmuje i niszczy tę przesyłkę. 

Artykuł 4 

Wszystkimi wydatkami poniesionymi w ramach stosowania 
niniejszego rozporządzenia obarczany jest podmiot lub jego 

przedstawiciel odpowiedzialny za przesyłkę w momencie jej 
przedstawienia w punkcie kontroli granicznej na granicy Unii. 

Artykuł 5 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 4 sierpnia 2014 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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