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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1250/2008
z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych
z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków
morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

wych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004
oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozpo
rządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (6)
zawiera, w dodatku IV i dodatku V do załącznika VI,
wzory świadectw zdrowia dla przywozu produktów
rybołówstwa i małży przeznaczonych do spożycia
przez ludzi.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer
nika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt
akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania
niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych
chorób (1), w szczególności jej art. 25 lit. a) i d),

(2)

Dyrektywa Rady 2006/88/WE oraz rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie
warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do
wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty
zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz
ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (7) określają
wymogi w zakresie zdrowia zwierząt mające zastoso
wanie do wprowadzania do obrotu i przywozu zwierząt
akwakultury i produktów akwakultury przeznaczonych
do spożycia przez ludzi.

(3)

Przepisy te zawierają ograniczenia w zakresie przywozu
niektórych partii zwierząt akwakultury i produktów
akwakultury gatunków podatnych na choroby zwierząt
wodnych wymienione w części II załącznika IV do dyre
ktywy 2006/88/WE oraz wymogi w zakresie transportu.

(4)

Wzory świadectw zawarte w rozporządzeniu (WE) nr
2074/2005 należy dostosować do wymogów określo
nych w dyrektywie 2006/88/WE i rozporządzeniu (WE)
nr 1251/2008.

(5)

Szczegółowe wymogi dotyczące żywych małży,
o których mowa w sekcji VII załącznika III do rozporzą
dzenia (WE) nr 853/2004 mają również zastosowanie do
żywych szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich. Dlatego
też należy rozszerzyć zakres świadectwa dla przywozu
żywych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi
poprzez uwzględnienie żywych szkarłupni, żywych
osłonic i żywych ślimaków morskich.

(6)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 2074/2005
powinno zostać odpowiednio zmienione.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny środków spożywczych (2), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (3), w szczególności jego
art. 9,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze
znaczonych do spożycia przez ludzi (4), w szczególności jego
art. 16,

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 (5),
w szczególności jego art. 63,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)
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Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia
5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze
w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozpo
rządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędo
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(7)

Należy wprowadzić okres przejściowy umożliwiający
państwom członkowskim i przemysłowi podjęcie
koniecznych środków służących osiągnięciu zgodności
z nowymi wymogami określonymi w niniejszym rozpo
rządzeniu.

2.
W okresie przejściowym do 31 lipca 2010 r. na teren
Wspólnoty można przywozić następujące przesyłki, dla których
wystawiono świadectwo zdrowia zgodnie ze wzorem określo
nym w rozporządzeniu (WE) nr 2074/2005 zmienionym
rozporządzeniem (WE) nr 1664/2006:

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

a) przesyłki produktów rybołówstwa, dla których poświad
czenie zdrowia zwierząt określone w części II wzoru świa
dectwa zdrowia zawartego w dodatku IV do załącznika VI
do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 zmienionego niniej
szym rozporządzeniem nie ma zastosowania, zgodnie
z opisem w uwadze 2 do tej części II;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 2074/2005
W rozporządzeniu (WE) nr 2074/2005 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

b) przesyłki żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków
morskich, dla których poświadczenie zdrowia zwierząt okre
ślone w części II wzoru świadectwa zdrowia zawartego
w dodatku V do załącznika VI do rozporządzenia (WE)
nr 2074/2005 zmienionego niniejszym rozporządzeniem
nie ma zastosowania, zgodnie z opisem w uwadze 2 do
tej części II.

Artykuł 2

Artykuł 3

Środki przejściowe

Wejście w życie

1.
W okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2009 r. na
teren Wspólnoty można przywozić przesyłki, dla których
wystawiono świadectwo zdrowia zgodnie ze wzorem określo
nym w rozporządzeniu (WE) nr 2074/2005 zmienionym
rozporządzeniem (WE) nr 1664/2006.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.
W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 wprowadza się następujące zmiany:
(1) Dodatek IV otrzymuje brzmienie:
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„Dodatek IV do załącznika VI
WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA PRZEZNACZONYCH
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
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(2)
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Cześć A dodatku V otrzymuje brzmienie:
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„Dodatek V do załącznika VI
CZĘŚĆ A
WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU ŻYWYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC
I ŚLIMAKÓW MORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

16.12.2008

16.12.2008
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