
DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 października 2015 r.

uznająca Departament Rybołówstwa, Łowiectwa i Rolnictwa Grenlandii (APNN) zgodnie z art. 3 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1850 ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie 

handlu produktami z fok

(2015/C 355/05)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1850 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu 
produktami z fok (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 737/2010 (2) określono warunki, na których produkty z fok pochodzące 
z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub inne społeczności autochtoniczne i produkty z fok uzyskane 
w wyniku zarządzania zasobami morskimi mogą być wprowadzane do obrotu w Unii.

(2) Wszelkim formom wprowadzania do obrotu takich produktów musi towarzyszyć dokument wydany przez 
uznany organ, poświadczający, że warunki określone w rozporządzeniu (UE) nr 737/2010 zostały spełnione.

(3) W dniu 25 kwietnia 2013 r. Komisja przyjęła decyzję (3) uznającą Departament Rybołówstwa, Łowiectwa 
i Rolnictwa Grenlandii (APNN) zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 737/2010.

(4) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 (4) zmieniono art. 3 rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 (5) określający warunki, na których produkty z fok pochodzące 
z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub inne społeczności autochtoniczne mogą być wprowadzane do 
obrotu w Unii.

(5) Rozporządzeniem (UE) 2015/1775 uchylono rozporządzenie (UE) nr 737/2010 ze skutkiem od daty rozpoczęcia 
stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1850.

(6) W dniu 28 września 2015 r. Komisja otrzymała od Departamentu Rybołówstwa, Łowiectwa i Rolnictwa Grenlan
dii (APNN) wniosek z dnia 24 września z załączonymi dokumentami potwierdzającymi o ponowne zatwierdzenie 
jako uznany organ w świetle zmian przepisów art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1007/2009.

(7) Komisja oceniła załączone dokumenty potwierdzające, aby ustalić, czy spełnione zostały warunki uznawania orga
nów na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1850 w świetle zmian w przepisach art. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 1007/2009, i z zadowoleniem stwierdza, że Departament Rybołówstwa, Łowiectwa i Rolnictwa 
Grenlandii (APNN) spełnia wymogi określone w art. 3 ust. 1 lit. b) i e) rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2015/1850.

(8) Należy zatem udzielić Departamentowi Rybołówstwa, Łowiectwa i Rolnictwa Grenlandii (APNN) uznania będą
cego przedmiotem wniosku,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Uznaje się Departament Rybołówstwa, Łowiectwa i Rolnictwa Grenlandii (APNN) zgodnie z art. 3 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2015/1850.

(1) Dz.U. L 271 z 16.10.2015, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 216 z 17.8.2010, s. 1).
(3) http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/2013_2277_en.pdf
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 (Dz.U. L 262 z 7.10.2015, 
s. 1).

(5) Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE)  nr  1007/2009 z  dnia  16 września  2009 r.  w sprawie  handlu produktami 
z fok (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36).
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Artykuł 2

Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska jest zobowiązany do zapewnienia, by wnioskodawcę poinfor
mowano o niniejszej decyzji i by jej treść została niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji
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