
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1973 

z dnia 30 października 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do urzędowych kontroli 
produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą państwa 
członkowskiego i wprowadzanych do Unii po przekazaniu w państwach trzecich oraz 

ustanawiające wzór świadectwa zdrowia dla tych produktów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana
wiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności 
jego art. 9 akapit drugi, 

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. 16 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt produkty z Unii, które są przekazywane, ze 
składowaniem lub bez, za pośrednictwem państw trzecich, nie są uważane za spełniające wymogi dla tych 
produktów określone w prawodawstwie unijnym. W związku z tym w dyrektywie Rady 97/78/WE (3) 
przewidziano, że państwa członkowskie są zobowiązane do zagwarantowania przeprowadzania kontroli wetery
naryjnych przesyłek tych produktów wprowadzanych do Unii z państw trzecich. 

(2)  W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanowiono szczególne przepisy obowiązujące podmioty prowadzące 
przedsiębiorstwo spożywcze, dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów 
rybołówstwa. Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 ustanowiono przepisy dotyczące kontroli 
urzędowych, które mają być przeprowadzane w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przezna
czonych do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi, że przesyłkom zawierającym 
produkty pochodzenia zwierzęcego przy ich wprowadzaniu do Unii powinien towarzyszyć dokument spełniający 
określone wymogi, a kontrole urzędowe tych produktów mają odbywać się zgodnie z tym rozporządzeniem. 

(3)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 (4) ustanowiono wzory świadectw zdrowia i dokumentów dla 
przywozu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do celów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) 
nr 854/2004, w tym wzór dotyczący przywozu produktów rybołówstwa określony w załączniku VI. 

(4)  Państwa członkowskie i organizacje zainteresowanych stron zwróciły się do Komisji o ustanowienie wzoru 
świadectwa zdrowia dotyczącego przesyłek zawierających produkty rybołówstwa przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, złowione przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i przekazywane w państwach 
trzecich, ze składowaniem lub bez, na którym swój podpis ma składać właściwy organ w państwie trzecim, 
w celu zharmonizowania informacji, które mają być przekazywane, gdy przesyłki te są wprowadzane na 
terytorium Unii. 

(5)  Wzór świadectwa zdrowia powinien zawierać wyraźne odniesienie do odpowiednich przepisów dotyczących 
wyładunku, rozładunku i składowania produktów rybołówstwa, ustanowionych w rozdziałach II i VII sekcji VIII 
załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. 
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. 
(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. 
(3) 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). 
(4) 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). 



(6) Wzór świadectwa zdrowia powinien również być kompatybilny z elektronicznym zintegrowanym skomputery
zowanym systemem weterynaryjnym (TRACES) (1), którego używa się do celów wymiany świadectw zdrowia 
między państwami trzecimi a państwami członkowskimi. 

(7)  Należy zatem ustanowić zharmonizowany wzór świadectwa zdrowia, które podpisywać ma właściwy organ 
w państwie trzecim, za pośrednictwem którego przekazywane są produkty rybołówstwa, zanim zostaną wysłane 
do Unii. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2074/2005 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  dodaje się art. 6c w brzmieniu: 

„Artykuł 6c 

Wymogi dotyczące kontroli urzędowych produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod 
banderą państw członkowskich wprowadzanych do Unii po przekazaniu w państwach trzecich, ze 
składowaniem lub bez 

1. Produkty rybołówstwa przeznaczone do spożycia przez ludzi, złowione przez statki pływające pod banderą 
państwa członkowskiego, wyładowane, ze składowaniem lub bez, w państwach trzecich przed wprowadzeniem do 
Unii przy pomocy innego środka transportu, muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez 
właściwy organ tego państwa trzeciego i wypełnione zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w dodatku 
VIII do załącznika VI. 

2. Państwo trzecie, w którym ma miejsce przekazanie, musi być wymienione w wykazie określonym w art. 11 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004. 

3. Jeżeli produkty rybołówstwa, o których mowa w ust. 1, są wyładowywane i przewożone do magazynu 
znajdującego się w państwie trzecim, o którym mowa w wyżej wspomnianym ustępie, taki magazyn musi znajdować 
się w wykazie określonym w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004. 

4. Jeżeli produkty rybołówstwa, o których mowa w ust. 1, są ładowane na statek pływający pod banderą państwa 
trzeciego, to państwo trzecie musi być wymienione w wykazie określonym w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 854/2004, a statek musi znajdować się w wykazie, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004. 

Z powyższego wymogu wyłączone są kontenerowce wykorzystywane do transportu produktów rybołówstwa 
w kontenerach.”. 

b)  w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r. 
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(1) Decyzja Komisji 2004/292/WE (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 dodaje się dodatek VIII w brzmieniu: 

„Dodatek VIII do załącznika VI 

Wzór świadectwa zdrowia dla produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i przekazanych 

w państwach trzecich ze składowaniem lub bez 
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” 
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