
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1793 

z dnia 10 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do wprowadzania do Unii 
żelatyny i kolagenu oraz poddanych obróbce surowców do produkcji tych produktów z Tajwanu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach 
zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana
wiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 11 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 (3) zawiera wykazy państw trzecich, części państw trzecich 
i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym żelatyny i kolagenu. 

(2)  W przypadku żelatyny i kolagenu w części III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/759 
gatunki, z których uzyskuje się żelatynę i kolagen, dzieli się na cztery kategorie. Podobny podział dla poddanych 
obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu zawarto w części V tego załącznika. W tych częściach 
załącznika Tajwan nie jest wymieniony w odniesieniu do przywozu żelatyny lub kolagenu uzyskanych z drobiu, 
w tym z ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa, ani w odniesieniu do przywozu poddanych obróbce 
surowców do produkcji tego rodzaju żelatyny lub kolagenu. 

(3)  Tajwan spełnia warunki umieszczenia w wykazie w odniesieniu do przywozu do Unii tego rodzaju żelatyny 
i kolagenu oraz w odniesieniu do przywozu poddanych obróbce surowców do produkcji tego rodzaju żelatyny 
lub kolagenu określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004, i w związku z tym należy go uwzględnić 
w odpowiednim wykazie w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/759. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759. 

(5)  Aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w przywozie po dacie, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2016/759, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opubli
kowaniu. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 
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(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, części państw 

trzecich i terytoriów, z których państwa członkowskie zezwalają na wprowadzanie do Unii niektórych produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określające wymagania dotyczące świadectw, zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2074/2005 i uchylające decyzję 2003/812/WE (Dz.U. L 126 z 14.5.2016, s. 13). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/759 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  część III sekcja B otrzymuje brzmienie: 

„SEKCJA B 

Żelatyna i kolagen uzyskane z drobiu, w tym z ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa 

Państwa trzecie i terytoria wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 
oraz następujące państwa lub terytoria: 

KOD ISO PAŃSTWO/TERYTORIUM 

TW Tajwan”  

b)  część V sekcja B otrzymuje brzmienie: 

„SEKCJA B 

Poddane obróbce surowce uzyskane z drobiu, w tym z ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa 

Państwa trzecie i terytoria wymienione w części 1 kolumna 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 
oraz następujące państwa lub terytoria: 

KOD ISO PAŃSTWO/TERYTORIUM 

TW Tajwan”  

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 10 października 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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