
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 323/2014 

z dnia 28 marca 2014 r. 

zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego 
poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności 

niepochodzących od zwierząt 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( 1 ), 
w szczególności jego art. 15 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 ( 2 ) ustano
wiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu 
kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepo
chodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku 
I do tego rozporządzenia („wykaz”), w miejscach wpro
wadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 

(2) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 
wspomniany wykaz należy poddawać regularnemu, przy
najmniej kwartalnemu przeglądowi, uwzględniając co 
najmniej źródła informacji wymienione w tym artykule. 

(3) Występowanie oraz znaczenie incydentów związanych 
z żywnością zgłaszanych poprzez system wczesnego 
ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, usta
lenia wynikające z kontroli przeprowadzonych przez 
Biuro ds. Żywności i Weterynarii w państwach trzecich 
oraz kwartalne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz 
i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane 
Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują na potrzebę 
dokonania zmiany wykazu. 

(4) W szczególności w przypadku przesyłek liści betelu 
pochodzących z Indii i Tajlandii, enzymów pochodzą
cych z Indii, orzeszków ziemnych i produktów pochod
nych pochodzących z Sudanu oraz liści winorośli pocho
dzących z Turcji odpowiednie źródła informacji wskazują 
na pojawienie się nowych zagrożeń, co uzasadnia wpro
wadzenie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. 
Należy zatem umieścić w wykazie pozycje dotyczące 
tych przesyłek. 

(5) Ponadto należy skreślić z wykazu pozycje dotyczące 
towarów, co do których dostępne informacje wskazują 
na ogólnie zadowalający poziom zgodności z odpowied
nimi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w prze
pisach Unii i wobec których nie jest już uzasadniony 
zwiększony poziom kontroli urzędowych. Należy zatem 
odpowiednio skreślić pozycję w wykazie dotyczącą 
suchego makaronu jajecznego chińskiego (noodle) 
z Chin. 

(6) Państwa członkowskie wskazały także Komisji na 
potrzebę uściślenia, że wpisy dotyczące przywozu ziół 
z Maroka, Tajlandii i Wietnamu, ketmii jadalnej z Wiet
namu i papryki z Tajlandii i Wietnamu obejmują również 
towary schłodzone. W interesie jasności przepisów Unii 
należy także doprecyzować w wykazie pozycje dotyczące 
przywozu pomarańcz i truskawek z Egiptu oraz grochu 
i fasoli z Kenii. 

(7) Ponadto należy wprowadzić zmiany w załączniku II do 
rozporządzenia (WE) nr 669/2009, w szczególności aby 
odzwierciedlić we wspólnotowym dokumencie wejścia 
przepisy dotyczące dalszego transportu określone w art. 
8 tego rozporządzenia. Należy również wprowadzić 
zmiany techniczne we wskazówkach dotyczących wspól
notowego dokumentu wejścia. 

(8) W celu zapewnienia spójności i jasności należy zastąpić 
załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009. 

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 669/2009. 

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,
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( 1 ) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. 
( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli 
urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepo
chodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. 
L 194 z 25.7.2009, s. 11).



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych 
w wyznaczonych miejscach wprowadzenia 

Pasze i żywność 
(zamierzone przeznaczenie) Kod CN ( 1 ) 

Podpo
zycja 

TARIC 

Państwo 
pochodzenia Zagrożenie 

Częstotli
wość 

kontroli 
bezpo 

średnich 
i identyfi
kacyjnych 

(%) 

Winogrona suszone 

(Żywność) 

0806 20 Afganistan 
(AF) 

Ochratoksyna A 50 

— Orzeszki ziemne 
w łupinkach 

— 1202 41 00 Brazylia (BR) Aflatoksyny 10 

— Orzeszki ziemne łuskane — 1202 42 00 

— Masło orzechowe — 2008 11 10 

— Orzeszki ziemne prze
tworzone lub zakonser
wowane w inny sposób 

(Pasze i żywność) 

— 2008 11 91; 

2008 11 96; 

2008 11 98 

Truskawki (mrożone) 

(Żywność) 

0811 10 Chiny (CN) Norowirus i zapalenie 
wątroby typu A 

5 

Brassica oleracea 

(inne jadalne kapustne, 
»brokuł chiński«) ( 2 ) 

(Żywność – świeża lub schło
dzona) 

ex 0704 90 90 40 Chiny (CN) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 3 ) 

20 

Pomelo 

(Żywność – świeża) 

ex 0805 40 00 31; 39 Chiny (CN) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 4 ) 

20 

Herbata, nawet aromatyzo
wana 

(Żywność) 

0902 Chiny (CN) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 5 ) 

10 

— Bakłażan — 0709 30 00; 

ex 0710 80 95 

72 Republika 
Dominikańska 
(DO) 

Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 6 ) 

10 

— Przepękla ogórkowata 
(Momordica charantia) 

(Żywność – warzywa świeże, 
schłodzone lub mrożone) 

— ex 0709 99 90; 

ex 0710 80 95 

70 

70 

— Wspięga chińska 

(Vigna unguiculata spp. 
sesquipedalis) 

— ex 0708 20 00; 

ex 0710 22 00 

10 

10 

Republika 
Dominikańska 
(DO) 

Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 6 ) 

20 

— Papryka (słodka i inna 
niż słodka) (Capsicum 
spp.) 

— 0709 60 10; 

ex 0709 60 99 

20 

(Żywność – warzywa świeże, 
schłodzone lub mrożone) 

— 0710 80 51; 

ex 0710 80 59 

20
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Pasze i żywność 
(zamierzone przeznaczenie) Kod CN ( 1 ) 

Podpo
zycja 

TARIC 

Państwo 
pochodzenia Zagrożenie 

Częstotli
wość 

kontroli 
bezpo 

średnich 
i identyfi
kacyjnych 

(%) 

— Pomarańcze (świeże lub 
suszone) 

— 0805 10 20; 

0805 10 80 

Egipt (EG) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 7 ) 

10 

— Truskawki (świeże) 

(Żywność) 

— 0810 10 00 

Papryka (słodka i inna niż 
słodka) (Capsicum spp.) 

0709 60 10; 

ex 0709 60 99; 

20 Egipt (EG) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 8 ) 

10 

(Żywność – świeża, schłodzona 
lub mrożona) 

0710 80 51; 

ex 0710 80 59 

20 

Liście betelu (Piper betle L.) 

(Żywność) 

ex 1404 90 00 10 Indie (IN) Salmonella ( 9 ) 10 

— Capsicum annuum, całe 
owoce 

— 0904 21 10 Indie (IN) Aflatoksyny 10 

— Capsicum annuum, owoce 
rozgniatane lub mielone 

— ex 0904 22 00 10 

— Suszone całe owoce 
z rodzaju Capsicum, inne 
niż słodka papryka 
(Capsicum annuum) 

— 0904 21 90 

— Curry (produkty zawie
rające chili) 

— 0910 91 05 

— Gałka muszkatołowa 

(Myristica fragrans) 

(Żywność – suszone przyprawy) 

— 0908 11 00; 

0908 12 00 

Enzymy; preparaty enzyma
tyczne 

(Pasze i żywność) 

3507 Indie (IN) Chloramfenikol 50 

— Gałka muszkatołowa 

(Myristica fragrans) 

(Żywność – suszone przyprawy) 

— 0908 11 00; 

0908 12 00 

Indonezja (ID) Aflatoksyny 20 

— Groch w strąkach (nie 
łuskany) 

— ex 0708 10 00 40 Kenia (KE) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 10 ) 

10 

— Fasola w strąkach (nie 
łuskana) 

(Żywność – świeża lub schło
dzona) 

— ex 0708 20 00 40 

Mięta 

(Żywność – świeże lub schło
dzone zioła) 

ex 1211 90 86 30 Maroko (MA) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 11 ) 

10 

Suszona fasola 

(Żywność) 

0713 39 00 Nigeria (NG) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 12 ) 

50
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Pasze i żywność 
(zamierzone przeznaczenie) Kod CN ( 1 ) 

Podpo
zycja 

TARIC 

Państwo 
pochodzenia Zagrożenie 

Częstotli
wość 

kontroli 
bezpo 

średnich 
i identyfi
kacyjnych 

(%) 

Pestki arbuza (Egusi, Citrullus 
lanatus) i produkty 
pochodne 

(Żywność) 

ex 1207 70 00; 

ex 1106 30 90; 

ex 2008 99 99 

10 

30 

50 

Sierra Leone 
(SL) 

Aflatoksyny 50 

— Orzeszki ziemne 
w łupinkach 

— 1202 41 00 Sudan (SD) Aflatoksyny 50 

— Orzeszki ziemne łuskane — 1202 42 00 

— Masło orzechowe — 2008 11 10 

— Orzeszki ziemne prze
tworzone lub zakonser
wowane w inny sposób 

(Pasze i żywność) 

— 2008 11 91; 

2008 11 96; 

2008 11 98 

Papryka (inna niż słodka) 
(Capsicum spp.) 

(Żywność – świeża lub schło
dzona) 

ex 0709 60 99 20 Tajlandia (TH) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 13 ) 

10 

Liście betelu (Piper betle L.) 

(Żywność) 

ex 1404 90 00 10 Tajlandia (TH) Salmonella ( 9 ) 10 

— Liście kolendry — ex 0709 99 90 72 Tajlandia (TH) Salmonella ( 9 ) 10 

— Bazylia (pospolita, azja
tycka) 

— ex 1211 90 86 20 

— Mięta 

(Żywność – świeże lub schło
dzone zioła) 

— ex 1211 90 86 30 

— Liście kolendry — ex 0709 99 90 72 Tajlandia (TH) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 14 ) 

10 

— Bazylia (pospolita, azja
tycka) 

(Żywność – świeże lub schło
dzone zioła) 

— ex 1211 90 86 20 

— Wspięga chińska 

(Vigna unguiculata spp. 
sesquipedalis) 

— ex 0708 20 00; 

ex 0710 22 00 

10 

10 

Tajlandia (TH) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 14 ) 

20 

— Bakłażan 

(Żywność – warzywa świeże, 
schłodzone lub mrożone) 

— 0709 30 00; 

ex 0710 80 95 

72 

— Papryka słodka (Capsicum 
annuum) 

(Żywność – warzywa świeże, 
schłodzone lub mrożone) 

— 0709 60 10; 

0710 80 51 

Turcja (TR) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 15 ) 

10 

Liście winorośli 

(Żywność) 

ex 2008 99 99 11; 19 Turcja (TR) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 16 ) 

10
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Pasze i żywność 
(zamierzone przeznaczenie) Kod CN ( 1 ) 

Podpo
zycja 

TARIC 

Państwo 
pochodzenia Zagrożenie 

Częstotli
wość 

kontroli 
bezpo 

średnich 
i identyfi
kacyjnych 

(%) 

Winogrona suszone 

(Żywność) 

0806 20 Uzbekistan 
(UZ) 

Ochratoksyna A 50 

— Liście kolendry — ex 0709 99 90 72 Wietnam (VN) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 17 ) 

20 

— Bazylia (pospolita, azja
tycka) 

— ex 1211 90 86 20 

— Mięta — ex 1211 90 86 30 

— Pietruszka 

(Żywność – świeże lub schło
dzone zioła) 

— ex 0709 99 90 40 

— Ketmia jadalna — ex 0709 99 90 20 Wietnam (VN) Pozostałości pestycydów 
badane metodami wielopo
zostałościowymi opartymi 
na GC-MS i LC-MS lub 
metodami oznaczania poje
dynczych pozostałości ( 17 ) 

20 

— Papryka (inna niż słodka) 
(Capsicum spp.) 

(Żywność – świeża lub schło
dzona) 

— ex 0709 60 99 20 

( 1 ) Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach 
tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów, kod CN jest oznaczony »ex«. 

( 2 ) Gatunek Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, kultywar alboglabra. Znany także jako »Kai Lan«, »Gai Lan«, 
»Gailan«, »Kailan«, »Chinese bare Jielan«. 

( 3 ) W szczególności pozostałości: chlorofenapiru, fipronilu (sumy fipronilu i metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażonej jako fipronil), 
karbendazymu i benomylu (sumy benomylu i karbendazymu wyrażonej jako karbendazym), acetamiprydu, dimetomorfu i propiko
nazolu. 

( 4 ) W szczególności pozostałości: triazofosu, triadimefonu i triadimenolu (sumy triadimefonu i triadimenolu), parationu metylowego 
(sumy parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażonej jako paration metylowy), fentoatu, metydationu. 

( 5 ) W szczególności pozostałości: buprofezyny, imidachloprydu, fenwaleratu i esfenwaleratu (sumy izomerów RS i SR), profenofosu, 
trifluraliny, triazofosu, triadimefonu i triadimenolu (sumy triadimefonu i triadimenolu), cypermetryny (cypermetryny zawierającej inne 
mieszaniny izomerów składowych (sumy izomerów)). 

( 6 ) W szczególności pozostałości: amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażo
nych jako amitraz), acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), karbendazymu i benomylu 
(sumy benomylu i karbendazymu wyrażonej jako karbendazym), chlorofenapiru, chloropiryfosu, ditiokarbaminianów (ditiokarbami
nianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), diafentiuronu, diazynonu, 
dichlorfosu, dikofolu (sumy izomerów p, p' i o,p'), dimetoatu (sumy dimetoatu i ometoatu wyrażonej jako dimetoat), endosulfanu 
(sumy izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu endosulfanu wyrażonej jako endosulfan), fenamidonu, imidachloprydu, malationu (sumy 
malationu i malaoksonu wyrażonej jako malation), metamidofosu, metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metio
karbu, wyrażonej jako metiokarb), metomylu i tiodikarbu (sumy metomylu i tiodikarbu wyrażonej jako metomyl), monokrotofosu, 
oksamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiachloprydu. 

( 7 ) W szczególności pozostałości: karbendazymu i benomylu (sumy benomylu i karbendazymu wyrażonej jako karbendazym), cyflutryny 
(cyflutryny zawierającej inne mieszaniny izomerów składowych (sumy izomerów)), cyprodynilu, diazynonu, dimetoatu (sumy dime
toatu i ometoatu wyrażonej jako dimetoat), etionu, fenitrotionu, fenpropatryny, fludioksonilu, heksaflumuronu, lambda-cyhalotryny, 
metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb), metomylu i tiodikarbu (sumy 
metomylu i tiodikarbu wyrażonej jako metomyl), oksamylu, fentoatu, tiofanatu metylowego. 

( 8 ) W szczególności pozostałości: karbofuranu (sumy karbofuranu i 3-hydroksy-karbofuranu wyrażonej jako karbofuran), chloropiryfosu, 
cypermetryny (cypermetryny zawierającej inne mieszaniny izomerów składowych (sumy izomerów)), cyprokonazolu, dikofolu (sumy 
izomerów p, p' i o,p'), difenokonazolu, dinotefuranu, etionu, flusilazolu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów 
zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), profenofosu, propikonazolu, tiofanatu metylowego 
i triforyny. 

( 9 ) Metoda referencyjna EN/ISO 6579 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej zgodnie z art. 5 rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1). 

( 10 ) W szczególności pozostałości: dimetoatu (sumy dimetoatu i ometoatu wyrażonej jako dimetoat), chloropiryfosu, acefatu, metami
dofosu, metomylu i tiodikarbu (sumy metomylu i tiodikarbu wyrażonej jako metomyl), diafentiuronu, indoksakarbu jako sumy 
izomerów S i R. 

( 11 ) W szczególności pozostałości: chloropiryfosu, cypermetryny (cypermetryny zawierającej inne mieszaniny izomerów składowych 
(sumy izomerów)), dimetoatu (sumy dimetoatu i ometoatu wyrażonej jako dimetoat), endosulfanu (sumy izomerów alfa- i beta- 
oraz siarczanu endosulfanu wyrażonej jako endosulfan), heksakonazolu, parationu metylowego (sumy parationu metylowego i parao
ksonu metylowego wyrażonej jako paration metylowy), metomylu i tiodikarbu (sumy metomylu i tiodikarbu wyrażonej jako 
metomyl), flutriafolu, karbendazymu i benomylu (sumy benomylu i karbendazymu wyrażonej jako karbendazym), flubendiamidu, 
mychlobutanilu, malationu (sumy malationu i malaoksonu wyrażonej jako malation). 

( 12 ) W szczególności pozostałości dichlorfosu. 
( 13 ) W szczególności pozostałości: karbofuranu (sumy karbofuranu i 3-hydroksy-karbofuranu wyrażonej jako karbofuran), metomylu 

i tiodikarbu (sumy metomylu i tiodikarbu wyrażonej jako metomyl), dimetoatu (sumy dimetoatu i ometoatu wyrażonej jako 
dimetoat), triazofosu, malationu (sumy malationu i malaoksonu wyrażonej jako malation), profenofosu, protiofosu, etionu, karben
dazymu i benomylu (sumy benomylu i karbendazymu wyrażonej jako karbendazym), triforyny, procymidonu, formetanatu: sumy 
formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu).
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( 14 ) W szczególności pozostałości: acefatu, karbarylu, karbendazymu i benomylu (sumy benomylu i karbendazymu wyrażonej jako 
karbendazym), karbofuranu (sumy karbofuranu i 3-hydroksy-karbofuranu wyrażonej jako karbofuran), chloropiryfosu, chloropiryfosu 
metylowego, dimetoatu (sumy dimetoatu i ometoatu wyrażonej jako dimetoat), etionu, malationu (sumy malationu i malaoksonu 
wyrażonej jako malation), metalaksylu i metalaksylu-M (metalaksylu zawierającego inne mieszaniny izomerów składowych, w tym 
metalaksyl–M (sumy izomerów)), metamidofosu, metomylu i tiodikarbu (sumy metomylu i tiodikarbu wyrażonej jako metomyl), 
monokrotofosu, profenofosu, protiofosu, kwinalfosu, triadimefonu i triadimenolu (sumy triadimefonu i triadimenolu), triazofosu, 
dikrotofosu, EPN, triforyny. 

( 15 ) W szczególności pozostałości: metomylu i tiodikarbu (sumy metomylu i tiodikarbu wyrażonej jako metomyl), oksamylu, karbenda
zymu i benomylu (sumy benomylu i karbendazymu wyrażonej jako karbendazym), klofentezyny, diafentiuronu, dimetoatu (sumy 
dimetoatu i ometoatu wyrażonej jako dimetoat), formetanatu: sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowo
dorek formetanatu), malationu (sumy malationu i malaoksonu wyrażonej jako malation), procymidonu, tetradifonu, tiofanatu mety
lowego. 

( 16 ) W szczególności pozostałości: azoksystrobiny, boskalidu, chloropiryfosu, ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako 
CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), endosulfanu (sumy izomerów alfa- i beta- oraz siarczanu 
endosulfanu wyrażonej jako endosulfan), krezoksymu metylowego, lambda-cyhalotryny, metalaksylu i metalaksylu-M (metalaksylu 
zawierającego inne mieszaniny izomerów składowych, w tym metalaksyl–M (sumy izomerów)), metoksyfenozydu, metrafenonu, 
mychlobutanilu, penkonazolu, pyraklostrobiny, pirymetanilu, triadimefonu i triadimenolu (sumy triadimefonu i triadimenolu), triflo
ksystrobiny. 

( 17 ) W szczególności pozostałości: karbofuranu (sumy karbofuranu i 3-hydroksy-karbofuranu wyrażonej jako karbofuran), karbendazymu 
i benomylu (sumy benomylu i karbendazymu wyrażonej jako karbendazym), chloropiryfosu, profenofosu, permetryny (sumy izome
rów), heksakonazolu, difenokonazolu, propikonazolu, fipronilu (sumy fipronilu i metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażonej jako 
fipronil), propargitu, flusilazolu, fentoatu, cypermetryny (cypermetryny zawierającej inne mieszaniny izomerów składowych (sumy 
izomerów)), metomylu i tiodikarbu (sumy metomylu i tiodikarbu wyrażonej jako metomyl), kwinalfosu, pencykuronu, metydationu, 
dimetoatu (sumy dimetoatu i ometoatu wyrażonej jako dimetoat), fenbukonazolu.
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ZAŁĄCZNIK II 

WSPÓLNOTOWY DOKUMENT WEJŚCIA (CED)
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Wskazówki dotyczące wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) 

Uwagi ogólne: Wypełnić wspólnotowy dokument wejścia wielkimi literami. Wskazówki odnoszą się do podanych 
właściwych numerów rubryk. 

Część I Tę część wypełnia podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe bądź jego 
przedstawiciel, o ile nie wskazano inaczej. 

Rubryka I.1. Nadawca: nazwa/imię i nazwisko oraz pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu prowadzącego 
przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe) wysyłającej przesyłkę. Zaleca się podanie numeru telefonu, 
faksu lub adresu e-mail. 

Rubryka I.2. Informację dotyczącą numeru referencyjnego CED podaje właściwy organ wyznaczonego miejsca wpro
wadzenia (DPE). Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe wskazuje wyznaczone 
miejsce wprowadzenia, do którego przybędzie przesyłka. 

Rubryka I.3. Odbiorca: nazwa/imię i nazwisko oraz pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu prowadzącego 
przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe) będącej adresatem przesyłki. Zaleca się podanie numeru 
telefonu, faksu lub adresu e-mail. 

Rubryka I.4. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę: osoba (podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub 
żywnościowe albo jego przedstawiciel, albo osoba składająca oświadczenie w jego imieniu) odpowie
dzialna za przesyłkę w wyznaczonym miejscu wprowadzenia i składająca w imieniu importera konieczne 
oświadczenia właściwemu organowi w wyznaczonym miejscu wprowadzenia. Podać nazwę/imię 
i nazwisko i pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail. 

Rubryka I.5. Państwo pochodzenia: oznacza państwo trzecie, z którego towar pochodzi, w którym był uprawiany, 
zebrany lub wyprodukowany. 

Rubryka I.6. Państwo wysyłki: oznacza państwo trzecie, w którym przesyłka została załadowana na ostatni środek 
transportu w celu przewozu do Unii. 

Rubryka I.7. Importer: nazwa/imię i nazwisko oraz pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu 
e-mail. 

Rubryka I.8. Miejsce przeznaczenia: adres dostawy w Unii. Zaleca się podanie numeru telefonu, faksu lub adresu e- 
mail. 

Box I.9. Przybycie do wyznaczonego miejsca wprowadzenia: podać planowaną datę oczekiwanego przybycia 
przesyłki do wyznaczonego miejsca wprowadzenia. 

Rubryka I.10. Dokumenty: podać datę wystawienia i liczbę dokumentów urzędowych towarzyszących przesyłce, 
w stosownych przypadkach. 

Rubryka I.11. Podać pełne dane ostatniego środka transportu: dla samolotów – numer lotu, dla statków – nazwę statku, 
dla samochodów – numer rejestracyjny i w stosownych przypadkach numer rejestracyjny przyczepy, a w 
odniesieniu do transportu kolejowego – numer pociągu i wagonu.
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Dokumenty towarzyszące: numer lotniczego listu przewozowego, konosamentu lub w odniesieniu do 
transportu kolejowego lub drogowego – numer handlowy. 

Rubryka I.12. Opis towaru: podać dokładny opis towaru (łącznie z rodzajem, w przypadku pasz). 

Rubryka I.13. Kod towaru: użyć kodu określonego dla danego towaru w załączniku I (w tym w stosownych przypad
kach podpozycję TARIC). 

Rubryka I.14. Waga brutto: całkowita waga w kilogramach. Jest ona zdefiniowana jako łączna masa produktów, 
opakowań bezpośrednich i wszystkich pozostałych opakowań, lecz z wyłączeniem kontenerów trans
portowych i innego wyposażenia transportowego. 

Waga netto: waga samego produktu w kg z wyłączeniem opakowania. Jest ona zdefiniowana jako masa 
samego produktu bez opakowań bezpośrednich i pozostałych opakowań. 

Rubryka I.15. Liczba opakowań. 

Rubryka I.16. Temperatura: zaznaczyć właściwą temperaturę w środku transportu/miejscu przechowywania. 

Rubryka I.17. Rodzaj opakowań: podać rodzaj opakowania produktów. 

Rubryka I.18. Przeznaczenie towaru: zaznaczyć właściwe pole w zależności od tego, czy towar przeznaczony jest do 
spożycia przez ludzi bez uprzedniego sortowania lub innej fizycznej obróbki (wówczas zaznaczyć 
»spożycie przez ludzi«) lub przeznaczony do spożycia przez ludzi po takiej obróbce (zaznaczyć w tym 
wypadku »dalsza obróbka«), lub przeznaczony od użytku jako »pasza« (zaznaczyć w tym wypadku 
»pasza«). 

Rubryka I.19. W stosownych przypadkach podać wszystkie numery identyfikacyjne plomby i kontenera. 

Rubryka I.20. Do przesłania do miejsca kontroli: w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 19 ust. 1, właściwy 
organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia zaznacza to pole, aby zezwolić na przesłanie do innego 
miejsca kontroli. 

Rubryka I.21. Nie dotyczy. 

Rubryka I.22. Przywóz: pole to należy zaznaczyć w przypadku, gdy przesyłka jest przeznaczona do przywozu do Unii 
(art. 8). 

Rubryka I.23. Nie dotyczy. 

Rubryka I.24. Zaznaczyć właściwy środek transportu. 

Część II Tę część wypełnia właściwy organ. 

Rubryka II.1. Użyć tego samego numeru referencyjnego, co w rubryce I.2. 

Rubryka II.2. W razie potrzeby do użytku służb celnych. 

Rubryka II.3. Kontrola dokumentów: wypełnić dla każdej przesyłki. 

Rubryka II.4. Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia zaznacza, czy przesyłka została wybrana do 
kontroli bezpośrednich, które podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 mogą być 
przeprowadzane w innym miejscu kontroli. 

Rubryka II.5. Podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 właściwy organ w wyznaczonym miejscu 
wprowadzenia, po pomyślnym zakończeniu kontroli dokumentacji, zaznacza, do którego miejsca 
kontroli przesyłka może zostać przetransportowana w celu przeprowadzenia kontroli identyfikacyjnych 
i kontroli bezpośrednich. 

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia zaznacza również, czy przesyłka została 
dopuszczona do dalszego transportu przewidzianego w art. 8. Na dalszy transport można zezwolić 
wyłącznie jeśli w wyznaczonym miejscu wprowadzenia przeprowadzono kontrole identyfikacyjne z wyni
kiem zadowalającym. Rubrykę II.11 należy zatem wypełnić w momencie dopuszczenia przesyłki do 
dalszego transportu, a rubrykę II.12 – gdy udostępnione zostaną wyniki badań laboratoryjnych.
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Rubryka II.6. Wyraźnie zaznaczyć, jakie działania należy podjąć w razie odrzucenia przesyłki z powodu negatywnego 
wyniku kontroli dokumentacji. Adres zakładu przeznaczenia w przypadku »odesłania«, »zniszczenia«, 
»przekształcenia« i »użycia do innych celów« podać w rubryce II.7. 

Rubryka II.7. W uzasadnionych przypadkach podać numer zatwierdzenia i adres (lub nazwę statku i port) w odnie
sieniu do wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki, np. 
w przypadku zaznaczenia w rubryce II.6 pól »odesłanie«, »zniszczenie«, »przekształcenie« i »użycie do 
innych celów«. 

Rubryka II.8. Umieścić urzędowy stempel właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia. 

Rubryka II.9. Podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia. 

Rubryka II.10. Nie dotyczy. 

Rubryka II.11. Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określo
nego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki kontroli identyfikacyjnych. 

Rubryka II.12. Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określo
nego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki kontroli bezpośrednich. 

Rubryka II.13. Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określo
nego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki badań laboratoryjnych. 
Wpisać w tej rubryce kategorię substancji lub patogenu, w odniesieniu do których przeprowadzono 
badanie laboratoryjne. 

Rubryka II.14. Rubrykę tę wypełnić w odniesieniu do wszystkich przesyłek przeznaczonych do dopuszczenia do 
swobodnego obrotu w Unii. 

Rubryka II.15. Nie dotyczy. 

Rubryka II.16. Wyraźnie zaznaczyć, jakie działania należy podjąć w razie odrzucenia przesyłki z powodu negatywnego 
wyniku kontroli identyfikacyjnych lub kontroli bezpośrednich. Adres zakładu przeznaczenia w przypadku 
»odesłania«, »zniszczenia«, »przekształcenia« i »użycia do innych celów« podać w rubryce II.18. 

Rubryka II.17. Przyczyna odmowy: w razie potrzeby dodać w tej rubryce istotne informacje. Zaznaczyć właściwe pole. 

Rubryka II.18. W uzasadnionych przypadkach podać numer zatwierdzenia i adres (lub nazwę statku i port) w odnie
sieniu do wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki, np. 
w przypadku zaznaczenia w rubryce II.16 pól »odesłanie«, »zniszczenie«, »przekształcenie« lub »użycie 
do innych celów«. 

Rubryka II.19. Wypełnić tę rubrykę, jeżeli oryginalna plomba umieszczona na przesyłce zostanie uszkodzona podczas 
otwierania kontenera. Należy prowadzić zbiorczą listę wszystkich plomb, których użyto do tego celu. 

Rubryka II.20. Umieścić urzędowy stempel właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas 
okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwego organu miejsca kontroli. 

Rubryka II.21. Podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – 
podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwego organu miejsca kontroli. 

Część III Tę część wypełnia właściwy organ. 

Rubryka III.1. Informacje dotyczące odesłania: właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas 
okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli podaje następujące 
informacje, kiedy tylko będą one znane: zastosowany środek transportu, jego dane identyfikacyjne, 
państwo przeznaczenia i data odesłania. 

Rubryka III.2. Dalsze postępowanie z przesyłką: we właściwych przypadkach podać nazwę jednostki lokalnego właści
wego organu odpowiedzialnej za nadzór w przypadku »zniszczenia« przesyłki, jej »przekształcenia« lub 
»użycia do innych celów«. Ten właściwy organ zaznacza w tej rubryce przybycie przesyłki i jej zgodność. 

Rubryka III.3. Podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – 
podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – odpowiedzialnego urzędnika miejsca 
kontroli, w przypadku »odesłania«. W wypadku »zniszczenia« przesyłki, jej »przekształcenia« lub »użycia 
do innych celów« podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego lokalnego organu.”
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	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 323/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

