
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/328 

z dnia 2 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 w odniesieniu do dokumentu wejścia 
dotyczącego paszy i żywności pochodzenia zwierzęcego 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustana
wiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Aby chronić zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt w Unii, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
nr 322/2014 (2) wprowadzono specjalne warunki przywozu paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z 
Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima. 

(2) Art. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 322/2014 przewiduje, że do celów powiadomienia z wyprze
dzeniem podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze lub paszowe lub ich przedstawiciele wypełniają 
część I wspólnotowego dokumentu wejścia, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 (3), i 
przekazują ten dokument właściwemu organowi w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub punkcie kontroli 
granicznej. Wspólnotowy dokument wejścia, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009, stosuje się 
wyłącznie do paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, nie stosuje się go zaś do paszy i żywności 
pochodzenia zwierzęcego, w tym do produktów rybołówstwa. 

(3)  Jeżeli chodzi o paszę i żywność pochodzenia zwierzęcego, w tym o produkty rybołówstwa, objęte zakresem 
dyrektywy Rady 97/78/WE (4), rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 (5) przewiduje, że do celów powiado
mienia z wyprzedzeniem stosuje się wspólnotowy dokument wejścia ustanowionym w załączniku III do tego 
rozporządzenia. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 322/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 9 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze lub paszowe lub ich przedstawiciele z wyprzedzeniem 
powiadamiają o przybyciu każdej przesyłki produktów, z wyjątkiem herbaty pochodzącej z prefektur innych niż 
Fukushima. 
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(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 322/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz 

paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (Dz.U. L 95 z 
29.3.2014, s. 1). 

(3) 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 niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11). 

(4) Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów 
wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9). 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólno
towych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11). 



2. Do celów tego powiadomienia z wyprzedzeniem wypełniają oni: 

a)  w przypadku produktów niepochodzących od zwierząt: część I wspólnotowego dokumentu wejścia, o którym 
mowa w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 669/2009, uwzględniając wskazówki dotyczące wspólnotowego 
dokumentu wejścia określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009; 

b)  w przypadku paszy i żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów rybołówstwa, objętych zakresem 
dyrektywy Rady 97/78/WE: wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu ustanowione w 
załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 (*). 

Odpowiedni dokument przekazuje się właściwemu organowi w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub w punkcie 
kontroli granicznej przynajmniej dwa dni robocze przed faktycznym przybyciem przesyłki.  

(*) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli wetery
naryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich 
(Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11).”;  

2) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 12 

Dopuszczenie do swobodnego obrotu 

Każda przesyłka produktów, z wyłączeniem produktów objętych zakresem dyrektywy 97/78/WE, uregulowanych już 
rozporządzeniem (WE) nr 136/2004, zostaje dopuszczona do swobodnego obrotu, pod warunkiem że podmiot 
prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze lub paszowe lub jego przedstawiciel okazał organom celnym (fizycznie lub 
w formie elektronicznej) wspólnotowy dokument wejścia należycie wypełniony przez właściwy organ po przeprowa
dzeniu wszystkich kontroli urzędowych. Organy celne dopuszczają przesyłkę do swobodnego obrotu wyłącznie pod 
warunkiem, że pozytywna decyzja właściwego organu jest potwierdzona w polu II.14 wspólnotowego dokumentu 
wejścia i podpisana w polu II.21 wspólnotowego dokumentu wejścia.”. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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