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▼B
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28/2012
z dnia 11 stycznia 2012 r.
ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii
oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów
złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie
(WE) nr 1162/2009
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1
Przedmiot
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady odnoszące się do
świadectw dotyczących przesyłek niektórych produktów złożonych
wprowadzanych do Unii z państw trzecich.

Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art.
2 decyzji 2007/275/WE.

Artykuł 3
Przywóz niektórych produktów złożonych
1.
Przesyłki następujących produktów złożonych wprowadzanych do
Unii muszą pochodzić z państw trzecich lub ich części, z których jest
dozwolone wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia
zwierzęcego zawartych w takich produktach złożonych, a produkty
pochodzenia zwierzęcego używane do wytworzenia takich produktów
złożonych muszą pochodzić z zakładów zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 853/2004:
a) produkty złożone zawierające przetworzone produkty mięsne,
o których mowa w art. 4 lit. a) decyzji 2007/275/WE;
b) produkty złożone zawierające przetworzone produkty mleczne,
o których mowa w art. 4 lit. b) i c) decyzji 2007/275/WE;
c) produkty złożone, w których przypadku połowę lub więcej składu
stanowią przetworzone produkty rybołówstwa lub produkty jajeczne,
o których mowa w art. 4 lit. b) decyzji 2007/275/WE.
2.
Przesyłkom produktów złożonych, o których mowa w ust. 1, musi
towarzyszyć świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem świadectwa
weterynaryjnego zawartym w załączniku I, a także muszą być one
zgodne z warunkami określonymi w takim świadectwie.
3.
Przesyłki produktów złożonych, których połowę lub więcej składu
stanowią produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż produkty,
o których mowa w ust. 1, muszą pochodzić z państw trzecich lub ich
części, z których jest dozwolone wprowadzanie do Unii przesyłek
produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w takich produktach
złożonych, a przy ich wprowadzaniu do Unii musi być do nich dołą
czone odpowiednie świadectwo określone w przepisach Unii dla takich
produktów pochodzenia zwierzęcego lub, o ile świadectwo takie nie jest
wymagane, dokument handlowy.
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Artykuł 4
Tranzyt i przechowywanie niektórych produktów złożonych
Wprowadzenie do Unii przesyłek zawierających produkty złożone,
o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), nieprzeznaczonych do
przywozu do Unii, lecz do państwa trzeciego w drodze bezpośredniego
tranzytu lub po okresie przechowywania w Unii zgodnie z art. 11, 12
lub 13 dyrektywy Rady 97/78/WE, jest dozwolone tylko wówczas, gdy
przesyłki takie spełniają następujące warunki:
a) pochodzą z państwa trzeciego lub jego części, z których jest dozwo
lone wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwie
rzęcego zawartych w takich produktach złożonych, a także spełniają
warunki w zakresie właściwej obróbki takich produktów, określone
w decyzji Komisji 2007/777/WE (1) oraz w rozporządzeniu Komisji
(UE) nr 605/2010 (2) w stosunku do odnośnego produktu pocho
dzenia zwierzęcego;
b) towarzyszy im świadectwo weterynaryjne sporządzone zgodnie ze
wzorem świadectwa weterynaryjnego określonym w załączniku II;
c) odpowiadają szczególnym wymogom w zakresie zdrowia zwierząt
dotyczącym przywozu do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego
zawartych w odnośnych produktach złożonych, zgodnie z poświad
czeniem zdrowia zwierząt znajdującym się w świadectwie weteryna
ryjnym, o którym mowa w lit. b);
d) są zakwalifikowane jako dopuszczone do tranzytu, w tym, w odpo
wiednich przypadkach, do przechowywania, we wspólnym wetery
naryjnym dokumencie wejścia, o którym mowa w art. 2 ust. 1
rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 (3), podpisanym przez
urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej wpro
wadzenia do Unii.

Artykuł 5
Odstępstwo dotyczące tranzytu przesyłek pochodzących z Rosji
i w drodze do Rosji
1.
W drodze odstępstwa od przepisów art. 4, w Unii, w ruchu
drogowym lub kolejowym między wyznaczonymi punktami kontroli
granicznej na Łotwie, Litwie i w Polsce wymienionymi w decyzji
Komisji 2009/821/WE (4), zezwala się na tranzyt przesyłek produktów
złożonych, o których mowa w art. 3, pochodzących z Rosji i w drodze
do Rosji, bezpośrednio lub przez terytorium innego państwa trzeciego
z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:
a) w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia do Unii służby wete
rynaryjne właściwego organu plombują przesyłkę plombą oznaczoną
numerem seryjnym;
b) na każdej stronie dokumentów towarzyszących przesyłce, o których
mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, urzędowy lekarz weterynarii
właściwego organu odpowiedzialnego za punkt kontroli granicznej
wprowadzenia do Unii umieszcza stempel „WYŁĄCZNIE
TRANZYT DO ROSJI PRZEZ TERYTORIUM UE”;
(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L

312 z 30.11.2007, s. 49.
175 z 10.7.2010, s. 1.
21 z 28.1.2004, s. 11.
296 z 12.11.2009, s. 1.
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c) spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy
97/78/WE;
d) przesyłka posiada poświadczenie dopuszczenia do tranzytu znajdu
jące się we wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, wysta
wione przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli
granicznej wprowadzenia do Unii.
2.
Zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, na
terytorium Unii nie zezwala się na rozładunek ani przechowywanie
takich przesyłek.
3.
Właściwy organ przeprowadza regularne kontrole w celu dopilno
wania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających tery
torium Unii odpowiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone.
▼M2
Artykuł 5a
Odstępstwo dotyczące tranzytu przez Chorwację przesyłek z Bośni
i Hercegowiny przeznaczonych do państw trzecich
1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 4 dozwolony jest bezpośredni
tranzyt drogowy przez terytorium Unii, między punktem kontroli
granicznej w miejscowości Nova Sela a punktem kontroli granicznej
w miejscowości Ploče, pochodzących z Bośni i Hercegowiny i przezna
czonych do państw trzecich przesyłek produktów złożonych, o których
mowa w art. 3, o ile spełnione są następujące warunki:
a) w punkcie kontroli granicznej wprowadzenia na terytorium Unii
przesyłka jest zaplombowana opatrzoną numerem seryjnym plombą
przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej
przy wjeździe;
b) dokumenty towarzyszące przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrek
tywy 97/78/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią
„WYŁĄCZNIE TRANZYT DO PAŃSTW TRZECICH PRZEZ
TERYTORIUM UE” przyłożoną przez urzędowego lekarza wetery
narii w punkcie kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia;
c) spełnione są wymogi proceduralne określone w art. 11 dyrektywy
97/78/WE;
d) przesyłka jest poświadczona jako dopuszczona do tranzytu na
wspólnym weterynaryjnym dokumencie wejścia, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 136/2004, przez urzędowego
lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe.
2.
Nie jest dozwolone rozładowywanie ani przechowywanie, jak
określono w art. 12 ust. 4 lub w art. 13 dyrektywy 97/78/WE, takich
przesyłek na terytorium Unii.
3.
Właściwy organ prowadzi regularne kontrole w celu dopilnowania,
aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających Unię odpo
wiadały liczbie i ilości, które zostały wprowadzone na jej terytorium.
▼B
Artykuł 6
Zmiana decyzji 2007/275/WE
Skreśla się art. 5 decyzji 2007/275/WE.
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Artykuł 7
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1162/2009
W rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009 art. 3 ust. 2 akapit pierwszy
otrzymuje brzmienie:
„2.
W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 853/2004, przedsiębiorstwa sektora spożywczego importujące
żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego,
jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, inne niż
te, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr
28/2012 (*), są zwolnione z obowiązku ustanowionego we wspom
nianym artykule.
___________
(*) Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1.”.
Artykuł 8
Przepis przejściowy
W okresie przejściowym trwającym do dnia 30 września 2012 r. prze
syłki produktów złożonych, w odniesieniu do których przed dniem
1 marca 2012 r. wydano odpowiednie świadectwa zgodnie z art. 5
decyzji 2007/275/WE, mogą być nadal wprowadzane do Unii.
Artykuł 9
Wejście w życie i stosowanie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2012 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich.
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▼M1
ZAŁĄCZNIK I
Wzór świadectwa zdrowia do celów przywozu do Unii Europejskiej produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez
ludzi
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▼M1

►(1) M3

02012R0028 — PL — 01.07.2017 — 003.001 — 8
▼M1

►(1) M3
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▼M1

►(1) M3
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►(1) M3
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ZAŁĄCZNIK II
Wzór świadectwa weterynaryjnego do celów tranzytu przez Unię Europejską lub przechowywania na jej terytorium
produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi
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