
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 151/2011 

z dnia 18 lutego 2011 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych 

(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 szczególne 
przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli 
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

(2) Rozdział VII sekcji IV załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 854/2004 określa szczególne wymogi 
w odniesieniu do urzędowych kontroli dotyczących zwie
rząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych 
oraz ich mięsa. Jeden z tych wymogów stanowi, że 
zbadanym zwierzętom dzikim utrzymywanym 
w warunkach fermowych lub mięsu zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach fermowych towarzyszy 
świadectwo odpowiadające jednemu ze wzorów określo
nych w rozdziale X tej sekcji. 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do 
żywności pochodzenia zwierzęcego ( 2 ) stanowi, że przed
siębiorstwa sektora spożywczego mogą dokonywać 
uboju ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych 
w warunkach fermowych oraz niektórych zwierząt 
gospodarskich kopytnych w miejscu pochodzenia za 
zgodą właściwych organów, z zastrzeżeniem spełnienia 
określonych warunków. Warunki te obejmują 
w szczególności wymóg, by zwierzętom poddanym 
ubojowi towarzyszyło do rzeźni oświadczenie przedsię
biorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwie
rzęta, oraz świadectwo wystawione i podpisane przez 
urzędowego lub zatwierdzonego lekarza weterynarii. 
Świadectwo wystawione i podpisane przez urzędowego 
lub zatwierdzonego lekarza weterynarii ma potwierdzać 
między innymi prawidłowo przeprowadzony ubój 
i odkrwawienie zwierzęcia oraz datę i czas uboju. 

(4) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 zmienione rozporzą
dzeniem Komisji (UE) nr 150/2011 ( 3 ) dopuszcza 
w pewnych przypadkach poświadczanie prawidłowo 
przeprowadzonego uboju i odkrwawienia zwierzęcia 
oraz godziny i daty uboju w oświadczeniu przedsiębiorcy 
sektora spożywczego. 

(5) W takich przypadkach należy dopilnować, by urzędowy 
lub zatwierdzony lekarz weterynarii regularnie kontro
lował wykonywanie zadań przez osoby dokonujące 
uboju i odkrwawiania zwierząt. Należy zatem odpo
wiednio zmienić rozdział VII sekcji IV załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 854/2004. 

(6) Ponadto w części B rozdziału X sekcji IV załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 854/2004 określono wzór świa
dectwa zdrowia dla zwierząt poddawanych ubojowi 
w gospodarstwie. Wzór świadectwa zdrowia zawiera 
również wpisy potwierdzające, że ubój i odkrwawienie 
przeprowadzono prawidłowo. W przypadku gdy takie 
poświadczenie zawarte jest w oświadczeniu przedsię
biorcy sektora spożywczego, należy dostarczyć świa
dectwo zdrowia zgodne z nowym wzorem. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 854/2004. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 zostaje zmie
niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

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. 
( 2 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. ( 3 ) Patrz str. 14 Dz.U.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części A rozdziału VII wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Żywym zwierzętom zbadanym w gospodarstwie towarzyszy świadectwo zgodne ze wzorem określonym 
w rozdziale X część A. Zwierzętom zbadanym i poddanym ubojowi w gospodarstwie towarzyszy świadectwo 
zgodne ze wzorem określonym w rozdziale X część B. Zwierzętom zbadanym i poddanym ubojowi 
w gospodarstwie zgodnie z pkt 3a sekcji III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 towarzyszy 
świadectwo zgodne ze wzorem określonym w rozdziale X część C.”; 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5. Jeżeli właściwy organ zezwala przedsiębiorstwu sektora spożywczego na poświadczanie prawidłowego prze
prowadzenia uboju i odkrwawienia zwierząt, urzędowy lub zatwierdzony lekarz weterynarii regularnie kontro
luje wykonywanie zadań przez osoby dokonujące uboju i odkrwawiania zwierząt.”; 

2) w rozdziale X dodaje się część C w brzmieniu: 

„C. WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA ZWIERZĄT DZIKICH UTRZYMYWANYCH W WARUNKACH FERMO
WYCH PODDANYCH UBOJOWI W GOSPODARSTWIE zgodnie z pkt 3a sekcji III załącznika III do rozporzą
dzenia (WE) nr 853/2004.
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