
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 702/2013 

z dnia 22 lipca 2013 r. 

w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do akredytacji laboratoriów urzędowych 
prowadzących urzędowe badania na obecność włośnia krętego i zmieniające rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1162/2009 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 ( 1 ), 
w szczególności jego art. 63 ust. 1 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 przewiduje się 
znaczące zmiany przepisów i procedur kontroli urzędo
wych. Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 stycznia 
2006 r. Jednak stosowanie niektórych z tych przepisów 
i procedur ze skutkiem natychmiastowym począwszy od 
tej daty spowodowałoby w pewnych przypadkach trud
ności natury praktycznej. 

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 ustanawia się 
wymóg, aby laboratoria prowadzące analizę próbek 
pobranych w trakcie kontroli urzędowych posiadały 
akredytację zgodną z określonymi normami europej
skimi, o których mowa w tym rozporządzeniu. Jednak 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1162/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. ustanawiającym środki przejściowe 
do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, 
(WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( 2 ) przewidziano pewne środki 
przejściowe, w tym odstępstwo od tego wymogu 
w odniesieniu do laboratoriów, czego celem było zapew
nienie płynnego przejścia do pełnego wprowadzenia 
w życie nowych zasad i procedur. Rozporządzenie 
(WE) nr 1162/2009 stosuje się do dnia 31 grudnia 
2013 r. 

(3) Sprawozdanie Komisji z dnia 28 lipca 2009 r. dla Rady 
i Parlamentu Europejskiego w sprawie doświadczeń uzys
kanych wskutek stosowania rozporządzeń dotyczących 
higieny (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 oraz 
(WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ( 3 ) („sprawozdanie”) „ma na 
celu rzeczowe przedstawienie uzyskanych doświadczeń, 
w tym napotkanych trudności, wskutek stosowania 
pakietu rozporządzeń dotyczących higieny w latach 
2006, 2007 i 2008 przez wszystkie zainteresowane 
podmioty”. 

(4) Sprawozdanie obejmuje doświadczenia związane ze środ
kami przejściowymi, w tym środkami przewidzianymi w 

rozporządzeniu (WE) nr 882/2004. W sprawozdaniu 
wskazano, że istnieją nadal trudności związane z akredy
tacją wewnętrznych laboratoriów ubojni. 

(5) Trudności te powinny stać się przedmiotem przeglądu 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004. W związku z tym 
natychmiast po opublikowaniu sprawozdania rozpoczęto 
ocenę skutków, która towarzyszy takiemu przeglądowi. 

(6) W dniu 6 maja 2013 r. Komisja przyjęła wniosek doty
czący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie w sprawie kontroli urzędowych i innych czyn
ności urzędowych przeprowadzanych w celu zapew
nienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego 
oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji 
roślin i środków ochrony roślin ( 4 ). We wniosku tym 
przewiduje się uchylenie rozporządzenia (WE) nr 
882/2004 oraz możliwość odstępstwa w zakresie akre
dytacji laboratoriów urzędowych, których jedyną działal
nością jest wykrywanie włośnia krętego w mięsie. 

(7) Doświadczenie wykazało ponadto, że laboratoria prowa
dzące urzędowe badania na obecność włośnia krętego 
i znajdujące się w ubojniach lub zakładach przetwórstwa 
dziczyzny potrzebują dodatkowego czasu na uzyskanie 
pełnej akredytacji, ponieważ jej przyznawanie jest 
procesem złożonym i pracochłonnym. W związku 
z powyższym w niniejszym rozporządzeniu należy prze
widzieć dalsze środki przejściowe na okres do przyjęcia 
przez Parlament Europejski i Radę nowego rozporządze
nia. 

(8) Należy zatem wprowadzić przepisy dotyczące kolejnego 
okresu przejściowego, w którym można będzie nadal 
stosować środki przejściowe określone obecnie 
w rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009. W celu zacho
wania przejrzystości należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (WE) nr 1162/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejsze rozporządzenie określa środki przejściowe do celów 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w okresie przej 
ściowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
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( 1 ) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 10. 
( 3 ) COM(2009) 403 final. ( 4 ) COM(2013) 265 final.



Artykuł 2 

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004 właściwy organ może wyznaczyć laboratorium 
przeprowadzające urzędowe badania na obecność włośnia 
krętego, znajdujące się w ubojni lub zakładzie przetwórstwa 
dziczyzny, o ile laboratorium to pomimo braku akredytacji 
zgodnej z normami europejskimi, o których mowa w lit. a) 
tego ustępu: 

a) wykaże, że rozpoczęło i kontynuuje procedury niezbędne dla 
uzyskania akredytacji zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004; 

b) przedstawi właściwemu organowi wystarczające gwarancje 
na to, że wprowadzono systemy kontroli jakości do celów 
analiz próbek przeprowadzanych przez nie na potrzeby 
kontroli urzędowych. 

Państwa członkowskie stosujące ten środek przejściowy przed
kładają Komisji do dnia 31 grudnia każdego roku sprawozdania 
z postępu w akredytacji takich wyznaczonych laboratoriów. 

Artykuł 3 

W rozporządzeniu (WE) nr 1162/2009 skreśla się rozdział IV 

Artykuł 4 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 
do dnia 31 grudnia 2016 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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