
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1237/2007

z dnia 23 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję
2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek

zakażonych salmonellą

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych przenoszonych przez
żywność (1), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

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 (2), w szczególności jego
art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 ustanawia przepisy
przewidujące stosowanie właściwych i efektywnych
środków wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszyst-
kich istotnych etapach produkcji, przetwórstwa
i dystrybucji, w szczególności na poziomie produkcji
pierwotnej, w celu ograniczenia częstości ich występo-
wania oraz obniżenia ryzyka, jakie stanowią dla zdrowia
publicznego.

(2) Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE)
nr 2160/2003, po upływie 72 miesięcy od wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, jaja mogą być prze-
znaczone do celów bezpośredniego spożycia przez ludzi
jako jaja konsumpcyjne wyłącznie jeżeli pochodzą ze
stada handlowego kur niosek objętego narodowym
programem kontroli i nieobjętego ograniczeniami urzę-
dowymi.

(3) Decyzja Komisji 2006/696/WE z dnia 28 sierpnia
2006 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich,
z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt
przez terytorium Wspólnoty drobiu, jaj wylęgowych,
jednodniowych piskląt, mięsa drobiu, ptaków bezgrzebie-
niowych i dzikich ptaków łownych, jaj i przetworów
jajecznych oraz jaj wolnych od określonych czynników
chorobotwórczych, oraz stosowne warunki wystawiania
świadectw weterynaryjnych oraz zmieniająca decyzje
93/342/EWG, 2000/585/WE i 2003/812/WE (3) określa

warunki dotyczące wystawiania świadectw weterynaryj-
nych przy przywozie do Wspólnoty i tranzycie przez
jej terytorium jaj i przetworów jajecznych.

(4) W wyniku badań przeprowadzonych na podstawie
decyzji Komisji 2004/665/WE z dnia 22 września
2004 r. dotyczącej badań podstawowych nad występo-
waniem bakterii Salmonella w stadach niosek gatunku
Gallus gallus (4) wykryto wysoką częstość występowania
bakterii Salmonella enteritidis oraz Salmonella typhimurium
w stadach kur niosek w państwach członkowskich.

(5) Zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności w sprawie tendencji i źródeł
chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników choro-
botwórczych, oporności na środki przeciwdrobnoustro-
jowe oraz ognisk chorób przenoszonych przez żywność
w Unii Europejskiej w 2005 r. (5), jaja i produkty jajeczne
stanowią najpoważniejsze źródło znanych ognisk salmo-
nellozy przenoszonej przez żywność wśród ludzi.
Ponadto zgodnie ze wspomnianym sprawozdaniem
gatunki Salmonella enteritidis oraz Salmonella typhimurium
były odpowiedzialne za 88 % ognisk chorób,
w przypadku których określono serotyp.

(6) Ze względu na wysoką częstość występowania Salmonelli
enteritidis i Salmonelli typhimurium w niektórych
państwach członkowskich, jej wpływ na zdrowie
publiczne oraz niechęć podmiotów prowadzących przed-
siębiorstwa spożywcze do handlu jajami konsumpcyj-
nymi pochodzącymi z zakażonych stad termin począt-
kowy stosowania ograniczeń dotyczących spożywania jaj
konsumpcyjnych powinien zostać przyspieszony,
z pozostawieniem podmiotom prowadzącym przedsię-
biorstwa spożywcze wystarczającego czasu na uwzględ-
nienie nowych wymogów, bez powodowania zakłóceń
na rynkach.

(7) Jeżeli jednak w wyniku badań epidemiologicznych ognisk
chorób przenoszonych przez żywność, przeprowadzo-
nych zgodnie z dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie
monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych
czynników chorobotwórczych, zmieniającą decyzję
Rady 90/424/EWG i uchylającą dyrektywę Rady
92/117/EWG (6), dane stado kur niosek zostało wskazane
jako źródło zakażenia chorobą przenoszoną przez
żywność, ograniczenia dotyczące spożywania jaj
konsumpcyjnych określone w załączniku II do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2160/2003 powinny być stosowane
bezzwłocznie.
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(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55, sprostowanie w Dz.U. L 226
z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1791/2006.

(3) Dz.U. L 295 z 25.10.2006, str. 1.

(4) Dz.U. L 303 z 30.9.2004, str. 30.
(5) Dziennik EFSA (2006), 96.
(6) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31. Dyrektywa zmieniona dyrektywą

Rady 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).



(8) Mając na uwadze zagrożenie, jakie dla zdrowia publicz-
nego stwarzają jaja zakażone salmonellą, należy usta-
nowić przepisy dotyczące oznaczania jaj w celu zagwa-
rantowania, że jaja pochodzące ze stad objętych ograni-
czeniami w ramach programu zwalczania salmonelli,
przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003,
są przed wprowadzeniem ich na rynek oznaczane
w sposób łatwo odróżniający je od jaj konsumpcyjnych.

(9) W celu wykluczenia wstępnego wyniku fałszywie pozy-
tywnego właściwy organ powinien posiadać kompetencję
do uchylenia ograniczeń przewidzianych w ust. 2 części
D załącznika II do niniejszego rozporządzenia, jeżeli
zakażenie salmonellą nie jest potwierdzone w stosunku
do stad kur niosek w wyniku zastosowania rygorys-
tycznej procedury.

(10) Państwa trzecie, z których dozwolony jest przywóz jaj na
teren państw członkowskich, powinny udzielić gwarancji
odpowiadających wymogom obowiązującym na obszarze
Wspólnoty; wzór świadectwa dla jaj przewidziany
w decyzji 2006/696/WE powinien zostać odpowiednio
zmieniony.

(11) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego
art. 12, ustanawia przepisy dotyczące żywności i pasz
wywożonych lub wywożonych powrotnie ze Wspólnoty
w celu wprowadzenia ich na rynek w państwie trzecim.
Ponieważ przepisy te mają zastosowanie do jaj konsump-
cyjnych, nie istnieje potrzeba ustanowienia w niniejszym
rozporządzeniu przepisów szczególnych dotyczących
wywozu takich jaj.

(12) W celu uniknięcia wszelkich zakłóceń w handlu
używanie świadectw wydanych zgodnie z obecnym
wzorem świadectw określonym w decyzji
2006/696/WE powinno być dozwolone w okresie 60
dni następujących po rozpoczęciu stosowania niniejszego
rozporządzenia.

(13) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 2160/2003
powinno zostać odpowiednio zmienione.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 zostaje
zmieniony zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 2

Załącznik II do decyzji 2006/696/WE zostaje zmieniony
zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Partie jaj, dla których wystawiono świadectwa zgodnie z decyzją
2006/696/WE w wersji sprzed dnia 1 listopada 2007 r., mogą
być przywożone do Wspólnoty w okresie 60 dni następujących
po tej dacie.

Artykuł 4

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia:

— 1 listopada 2007 r., jeżeli w wyniku badań epidemiologicz-
nych ognisk chorób przenoszonych przez żywność, prze-
prowadzonych zgodnie z art. 8 dyrektywy 2003/99/WE,
w danym stadzie kur niosek stwierdzono obecność podga-
tunków salmonelli będących źródłem zakażenia ludzi przez
spożywanie jaj lub produktów jajecznych,

— najpóźniej 1 stycznia 2009 r. w przypadku wszystkich
pozostałych stad kur niosek.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100
z 8.4.2006, str. 3).



ZAŁĄCZNIK I

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 część D otrzymuje brzmienie:

„D. Wymogi szczególne dotyczące stad kur niosek

1. Jaja nie mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi jako jaja konsumpcyjne, o ile nie
pochodzą z handlowego stada kur niosek objętego narodowym programem kontroli ustanowionym zgodnie
z art. 5 i nieobjętego ograniczeniami urzędowymi.

2. Jaja pochodzące ze stad o nieznanym statusie zdrowotnym, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaka-
żenia lub które są zakażone serotypami salmonelli, dla których ustalono docelowy poziom redukcji lub które
określono jako źródło zakażenia w odniesieniu do konkretnego ogniska choroby ludzkiej przenoszonej przez
żywność, mogą zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi tylko w przypadku poddania ich obróbce w sposób
gwarantujący wyeliminowanie wszystkich serotypów salmonelli mających znaczenie dla zdrowia publicznego,
zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym higieny żywności.

Jaja pochodzące ze stad o nieznanym statusie zdrowotnym, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaka-
żenia lub które są zakażone serotypami salmonelli, dla których ustalono docelowy poziom redukcji lub które
określono jako źródło zakażenia w odniesieniu do konkretnego ogniska choroby ludzkiej przenoszonej przez
żywność:

a) są zaliczane do jaj klasy B zdefiniowanych w art. 2 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 ustana-
wiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm hand-
lowych w odniesieniu do jaj (1);

b) przed wprowadzeniem do obrotu są oznaczane wskaźnikiem określonym w art. 10 rozporządzenia (WE)
nr 557/2007, który wyraźnie rozróżnia je od jaj klasy A;

c) nie są dopuszczane do zakładów pakowniczych, chyba że właściwy organ zaaprobował środki podjęte w celu
zapobieżenia możliwemu krzyżowemu zakażeniu jaj pochodzących z innych stad.

3. W przypadku poddania ptaków z zakażonych stad ubojowi lub zniszczeniu konieczne jest podjęcie kroków w celu
maksymalnego ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób odzwierzęcych. Uboju dokonuje się zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym higieny żywności. Produkty otrzymane z takich ptaków mogą
zostać wprowadzone do obrotu w celu spożycia przez ludzi zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym doty-
czącym higieny żywności oraz z częścią E, od chwili jej obowiązywania. Jeżeli produkty nie są przeznaczone do
spożycia przez ludzi, muszą zostać wykorzystane lub usunięte zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002.

4. W celu wykluczenia wstępnego wyniku fałszywie pozytywnego właściwy organ może uchylić ograniczenia usta-
nowione w pkt 2 niniejszej części:

a) jeżeli stado niosek nie jest źródłem zakażenia ludzi przez spożycie jaj lub produktów jajecznych, co potwierdza
wynik badań epidemiologicznych ognisk chorób przenoszonych przez żywność, przeprowadzonych zgodnie
z art. 8 dyrektywy 2003/99/WE; oraz

b) jeżeli stado objęte zostało narodowym programem kontroli ustanowionym zgodnie z art. 5, a obecność
serotypów salmonelli, dla których ustalono docelowy poziom redukcji, nie została stwierdzona w drodze
następującej procedury pobierania próbek, przeprowadzonej przez właściwy organ:

(i) specyfikacje techniczne określone w art. 5 decyzji Komisji 2004/665/WE (siedem próbek); jednakże do
analizy muszą zostać zebrane podpróbki o wielkości 25 g dla każdego materiału z odchodów oraz próbki
kurzu; wszystkie próbki muszą być analizowane oddzielnie;

albo

(ii) badanie bakteriologiczne jelita ślepego oraz jajowodów u 300 ptaków;

albo

(iii) badanie bakteriologiczne skorupy oraz zawartości 4 000 jaj z każdego stada o maksymalnej liczbie 40 jaj.

Dodatkowo w przypadku próby określonej w lit. b) właściwy organ weryfikuje nieobecność środków przeciw-
drobnoustrojowych, potencjalnie wpływających na wynik analizy próbek.

___________
(1) Dz.U. L 132 z 24.5.2007, str. 5.”
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ZAŁĄCZNIK II

W części 2 załącznika II do decyzji 2006/696/WE wzór świadectwa weterynaryjnego dla jaj (E) otrzymuje brzmienie:

„Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jaj (E)
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