
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 505/2010 

z dnia 14 czerwca 2010 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 

produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 ( 1 ), w szczególności jego 
art. 17 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczegó 
łowe przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli 
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi, że państwa 
członkowskie gwarantują, że produkcja i wprowadzanie 
do obrotu żywych małży, oraz, w drodze analogii, 
żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków 
morskich, są poddawane urzędowym kontrolom zgodnie 
z opisem w załączniku II. W rozdziale II tego załącznika 
zawarto przepisy dotyczące klasyfikacji i monitorowania 
obszarów produkcyjnych. 

(3) Obszary produkcyjne są klasyfikowane stosownie do 
poziomu zanieczyszczenia odchodami. Filtratory, takie 
jak małże, mogą kumulować mikroorganizmy stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia publicznego. W związku z tym 
klasyfikacja obszarów produkcyjnych jest oparta na obec
ności niektórych mikroorganizmów związanych 
z zanieczyszczeniem odchodami. 

(4) Ślimaki morskie nie są co do zasady filtratorami, więc 
w ich przypadku ryzyko kumulowania mikroorga
nizmów związanych z zanieczyszczeniem odchodami 
należy uznać za niewielkie. Ponadto nie zgłoszono 
żadnych danych epidemiologicznych, które wykazywa 
łyby związek przepisów dotyczących klasyfikacji 
obszarów produkcyjnych z zagrożeniami dla zdrowia 
publicznego związanymi ze ślimakami morskimi niena
leżącymi do filtratorów. 

(5) Biorąc pod uwagę wyżej opisany postęp naukowy, należy 
wyłączyć ślimaki morskie niebędące filtratorami 
z zakresu zastosowania przepisów dotyczących klasyfi
kacji obszarów produkcyjnych. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący 

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 wprowadza się następujące zmiany: 

„ROZDZIAŁ III: URZĘDOWE KONTROLE W ODNIESIENIU DO PECTINIDAE I ŻYWYCH ŚLIMAKÓW MORSKICH 
NIEBĘDĄCYCH FILTRATORAMI ODŁAWIANYCH POZA SKLASYFIKOWANYMI OBSZARAMI PRODUKCYJNYMI 

Urzędowe kontrole w odniesieniu do pectinidae i żywych ślimaków morskich niebędących filtratorami odławianych 
poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi przeprowadza się na aukcjach rybnych, w zakładach wysyłki 
i zakładach przetwórczych. 

Tego rodzaju urzędowe kontrole weryfikują zgodność z normami zdrowotnymi dla żywych małży ustanowionymi 
w załączniku III sekcja VII rozdział V do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, jak również zgodność z innymi 
wymogami załącznika III sekcja VII rozdział IX do tego rozporządzenia.”.
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