
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1068 

z dnia 1 lipca 2015 r. 

zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4437) 

(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)  Decyzja Komisji 2002/994/WE (2) ma zastosowanie do wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego 
przywożonych z Chin i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt. 

(2)  Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej decyzji państwa członkowskie zakazują przywozu tych produktów. W art. 2 ust. 2 
przewidziano dwa odstępstwa od tego zakazu. 

(3)  Zgodnie z pierwszym odstępstwem przewidzianym w art. 2 ust. 2 decyzji 2002/994/WE państwa członkowskie 
zezwalają na przywóz produktów wymienionych w części I załącznika do tej decyzji zgodnie ze szczególnymi 
warunkami zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego, mającymi zastosowanie do przedmiotowych produktów. 

(4)  Zgodnie z drugim odstępstwem przewidzianym w art. 2 ust. 2 wspomnianej decyzji państwa członkowskie 
zezwalają na przywóz produktów wymienionych w części II załącznika do tej decyzji, do których dołączona jest 
deklaracja właściwych władz Chin stwierdzająca, że przedmiotowe produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 
zwierząt lub ludzi. 

(5)  Istnienie dwóch wykazów produktów wywołało niepewność co do stosowania decyzji 2002/994/WE, ponieważ 
niektóre substancje, takie jak dodatki do pasz i żywności, suplementy diety i materiały paszowe, nie zostały ujęte 
w żadnym z tych wykazów. Władze chińskie zwróciły się o dodanie innych substancji do części I, a ponadto 
Komisja uznała, że powody, które doprowadziły do przyjęcia decyzji 2002/994/WE, nie mają zastosowania do 
dodatków do pasz i żywności, suplementów diety ani materiałów paszowych, ponieważ są one wysoko 
przetworzone. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/994/WE. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Część I załącznika do decyzji 2002/994/WE otrzymuje brzmienie: 
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(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. 
(2) Decyzja Komisji 2002/994/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów 

pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (Dz.U. L 348 z 21.12.2002, s. 154). 



„CZĘŚĆ I 

Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia 
zwierząt, dopuszczonych do przywozu do Unii bez dokumentu, o którym mowa w art. 3: 

—  produkty rybołówstwa, z wyjątkiem: 

—  produktów pozyskiwanych w ramach akwakultury, 

—  obranych lub przetworzonych krewetek, 

—  raków z gatunku Procambrus clarkii poławianych w naturalnych zbiornikach wód słodkich; 

—  żelatyna; 

—  karma dla zwierząt domowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 (*); 

— substancje do stosowania jako dodatki do żywności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (**); 

—  substancje do stosowania jako suplementy diety lub w suplementach diety zgodnie z przepisami dyrektywy 
2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (***); 

—  siarczan chondroityny i glukozamina uznawane za materiały paszowe zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 68/2013 (****); 

—  L-cysteina i L-cystyna uznawane za dodatki paszowe zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady (*****).  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1). 

(**) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16). 

(***) Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 
12.7.2002, s. 51). 

(****) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów 
paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1). 

(*****) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29).”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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