
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2295 

z dnia 9 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wykazów zatwierdzonych 
zakładów sektora spożywczego 

(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. 31 ust. 2 lit. f), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 ustanowiono ogólne zasady przeprowadzania kontroli urzędowych w celu 
sprawdzenia zgodności z unijnymi przepisami w sprawie pasz i żywności, zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt. Przewiduje ono, że państwa członkowskie prowadzą aktualne wykazy zatwierdzonych zakładów, 
udostępniane pozostałym państwom członkowskim oraz opinii publicznej. 

(2)  Zgodnie z wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 (2) Komisja udostępnia 
stronę internetową, na której każde państwo członkowskie ma zamieścić link do krajowej strony internetowej 
zawierającej aktualne wykazy zatwierdzonych zakładów, udostępnione pozostałym państwom członkowskim 
oraz opinii publicznej. Analiza tych wykazów do celów takich jak ocena skutków i dokonywanie połączeń z 
innymi narzędziami informatycznymi Komisji okazało się bardzo czasochłonne i skomplikowane. 

(3)  Aby uprościć możliwość analizowania wykazu zakładów w państwach członkowskich oraz włączania bez 
zbędnej zwłoki do tych wykazów zatwierdzonych przez Unię zakładów, stosowne wydaje się zezwolenie na 
stosowanie TRACES. 

(4)  Wymagania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu obejmują dostosowanie obecnych praktyk zarówno w 
odniesieniu do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze, jak i do właściwych organów. W związku 
z powyższym należy zezwolić na odsunięcie stosowania niniejszego rozporządzenia w czasie. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2074/2005. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji WE nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych 

produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) 
nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia 
(WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 27). 



Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK V 

Wykazy zatwierdzonych zakładów 

ROZDZIAŁ I 

DOSTĘP DO WYKAZÓW ZATWIERDZONYCH ZAKŁADÓW 

Aby pomóc państwom członkowskim w udostępnianiu aktualnych wykazów zatwierdzonych zakładów sektora 
spożywczego pozostałym państwom członkowskim i ogółowi społeczeństwa, Komisja udostępnia witrynę internetową, 
na której każde państwo członkowskie zamieszcza link do swojej krajowej witryny internetowej lub informuje, jeśli 
wykazy te publikowane są za pośrednictwem systemu TRACES. 

ROZDZIAŁ II 

FORMAT KRAJOWYCH WITRYN INTERNETOWYCH  

A. Główny wykaz 

1.  Każde państwo członkowskie przedstawia Komisji link internetowy do jednej krajowej witryny internetowej 
zawierającej główny wykaz zatwierdzonych zakładów sektora spożywczego zajmujących się produktami 
pochodzenia zwierzęcego określonymi w pkt 8.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. 

2.  Główny wykaz określony w pkt 1 mieści się na jednej stronie i jest sporządzony w co najmniej jednym języku 
urzędowym Unii.  

B. Organizacja 

1.  Witrynę internetową zawierającą główny wykaz opracowuje właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, 
jeden z właściwych organów, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. 

2.  Główny wykaz zawiera linki do: 

a)  innych stron internetowych umieszczonych w ramach tej samej witryny internetowej; 

b)  witryn internetowych zarządzanych przez inne właściwe organy, jednostki lub, w stosownych przypadkach, 
instytucje, jeżeli niektóre wykazy zatwierdzonych zakładów sektora spożywczego nie są prowadzone przez 
właściwy organ określony w pkt 1.  

C. Umieszczenie w wykazie za pośrednictwem systemu TRACES 

Na zasadzie odstępstwa od części A i B państwa członkowskie mogą udostępnić wykazy za pośrednictwem systemu 
TRACES. 

ROZDZIAŁ III 

UKŁAD I KODY WYKAZÓW ZATWIERDZONYCH ZAKŁADÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO 

W celu zagwarantowania szerokiego dostępu do informacji na temat zatwierdzonych zakładów sektora spożywczego 
oraz w celu poprawy czytelności wykazów określa się ich układ graficzny wraz z odpowiednimi informacjami i kodami. 
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ROZDZIAŁ IV 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Zadania i działania określone w rozdziałach II i III są realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi publiko
wanymi przez Komisję.”  
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