
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 840/2014 

z dnia 1 sierpnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzające środki ochronne 
w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu 

do okresu jego stosowania 

(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. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 743/2013 (2) przyjęto, ponieważ w wyniku audytów służby audytu 
Komisji, Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO), stwierdzono uchybienia w zakresie wdrażania przez Turcję 
kontroli urzędowych produkcji małży przeznaczonych na wywóz do Unii oraz ponieważ z państw członkowskich 
napłynęły zgłoszenia o niezgodnych z wymogami przesyłkach małży pochodzących z Turcji, które nie spełniały 
unijnych norm mikrobiologicznych. 

(2)  Właściwe organy Turcji przedstawiły informacje dotyczące środków naprawczych wszczętych w celu usunięcia 
uchybień, które wykryto w obrębie systemu kontroli małży przeznaczonych do wywozu do Unii. Jednakże — z 
uwagi na wagę niedociągnięć stwierdzonych w ramach audytów FVO — zanim możliwe będzie rozważenie uchy
lenia jakichkolwiek środków, konieczny jest audyt następczy ze strony FVO. Co więcej, państwa członkowskie 
zgłosiły pewne przypadki niespełniania wymogów mikrobiologicznych przez małże przedstawione do kontroli w 
punktach kontroli granicznej na granicy Unii. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić ograniczenie stosowania rozporządzenia (UE) nr 743/2013. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Paszy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 5 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 743/2013 datę „4 sierpnia 2014 r.” zastępuje się datą „4 sierpnia 2015 r.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 sierpnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  

2.8.2014 L 231/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 743/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. wprowadzające środki ochronne w odniesieniu do przy

wozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 205 z 1.8.2013, s. 1). 
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