
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1114/2014 

z dnia 21 października 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzę
dowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie 

(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. ustana
wiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwie
rzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 18 pkt 8–11, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2075/2005 (2) ustanowiono przepisy dotyczące pobierania próbek z tusz 
gatunków podatnych na zakażenie włośniem krętym w celu ustalenia statusu gospodarstw i przedziałów oraz wa
runków przywozu mięsa do Unii. Ustalono w nim ponadto metody referencyjne i metody równoważne służące 
wykrywaniu włośnia krętego w próbkach z tusz. 

(2)  W rozporządzeniu (WE) nr 2075/2005 zezwolono, pod określonymi warunkami, na krojenie tusz świni 
domowej przed otrzymaniem wyników badania na obecność włośnia krętego. W celu ułatwienia pracy zakładów 
zajmujących się krojeniem należy rozważyć udzielenie takiego zezwolenia w odniesieniu do koni, przy zacho
waniu identycznych warunków. 

(3)  Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 216/2014 (3) zmieniono określone odstępstwa zawarte w rozporządzeniu (WE) 
nr 2075/2005, odnoszące się do pobierania od świń domowych próbek do badania na obecność włośnia krętego. 
Rozporządzeniem (UE) nr 216/2014 zmieniono również warunki, które musi spełnić przedsiębiorstwo sektora 
spożywczego w celu uzyskania oficjalnego uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomie
szczeniach inwentarskich. Jeden z tych warunków stanowi, że podmiot może wprowadzać do gospodarstwa nowe 
zwierzęta wyłącznie pod warunkiem, że pochodzą one z gospodarstw również oficjalnie uznanych za gospodar
stwa stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich. Należy sprecyzować, jakie warunki mają 
zastosowanie w przypadku, gdy świnia domowa inna niż przeznaczona bezpośrednio na ubój jest przemie
szczana do innego gospodarstwa z wykorzystaniem miejsca gromadzenia. Do zmienionych wymogów dosto
sować należy ponadto odpowiednie świadectwa do celów handlu wewnątrzunijnego i do celów przywozu. 

(4)  Urzędowy lekarz weterynarii powinien zamieszczać informację o oficjalnym uznaniu gospodarstwa pochodzenia 
za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich na świadectwach zdrowia 
zwierząt przewidzianych w dyrektywie Rady 64/432/EWG (4) — w odniesieniu do wewnątrzunijnego handlu 
świniami — oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (5) — w odniesieniu do przywozu do Unii świń 
domowych z państw trzecich, co umożliwiłoby państwom członkowskim zastosowanie odpowiedniej procedury 
badań na obecność włośnia krętego przy uboju, a zarazem pozwoliłoby uniknąć zagrożenia statusu posiadanego 
przez gospodarstwo przeznaczenia w odniesieniu do świń hodowlanych lub użytkowych. 

(5)  Aby zapewnić prawidłowe stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2075/2005, państwa trzecie wywożące świnie 
domowe lub ich mięso powinny być ujęte w wykazie zawartym w odpowiednich aktach dotyczących warunków 
przywozu, jeśli ubiegają się o odstępstwo odnoszące się do pobierania od świń domowych próbek do badania na 
obecność włośnia krętego oraz jeśli gospodarstwa lub przedziały są oficjalnie uznane za stosujące kontrolowane 
warunki w pomieszczeniach inwentarskich. 
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli 

w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 60). 
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szcze

gólne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 85). 
(4) Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel 

wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977). 
(5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, 

upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw 
weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1). 



(6)  Poświadczenie zdrowia publicznego dotyczące badania na obecność włośnia krętego powinno być zawarte w 
świadectwach weterynaryjnych towarzyszących świeżemu mięsu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 206/2010, 
surowym wyrobom mięsnym zgodnie z decyzją Komisji 2000/572/WE (1) oraz produktom mięsnym zgodnie z 
decyzją Komisji 2007/777/WE (2). 

(7)  Laboratorium referencyjne UE ds. pasożytów zaleciło uściślenie tekstu rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 
w odniesieniu do procedury określonych metod równoważnych dla badań na obecność włośnia krętego. 
Laboratorium referencyjne UE dokonało ponadto walidacji nowej metody wykrywania włośnia krętego 
(PrioCHECK® Trichinella AAD KIT) w mięsie świń domowych. Należy zatem dopuścić stosowanie tej metody do 
badań tego gatunku. 

(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2075/2005. 

(9)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Paszy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2075/2005 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Pobieranie próbek z tusz 

1. W ramach badania poubojowego pobiera się w ubojniach próbki z tusz świń domowych zgodnie z następują
cymi zasadami: 

a)  na obecność włośnia bada się wszystkie tusze hodowlanych macior i knurów lub przynajmniej 10 % tusz zwierząt 
wysłanych do uboju w każdym roku z każdego gospodarstwa oficjalnie uznanego za gospodarstwo stosujące 
kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich; 

b)  na obecność włośnia bada się wszystkie tusze z gospodarstw nieuznanych oficjalnie za gospodarstwa stosujące 
kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich. 

Próbkę pobiera się z każdej tuszy, a następnie bada się ją na obecność włośnia w laboratorium wyznaczonym przez 
właściwy organ przy wykorzystaniu jednej z następujących metod wykrywania: 

a)  referencyjna metoda wykrywania określona w załączniku I rozdział I; lub 

b)  równoważna metoda wykrywania określona w załączniku I rozdział II. 

2. Próbki z tusz koni, dzików oraz innych, podatnych na zarażenie włośniem gatunków zwierząt utrzymywanych 
w warunkach fermowych i zwierząt dzikich są systematycznie pobierane w ubojniach lub zakładach przetwórstwa 
dziczyzny w ramach badania poubojowego. 

Próbkę pobiera się z każdej tuszy, a następnie bada się ją zgodnie z załącznikami I i III w laboratorium wyznaczonym 
przez właściwy organ. 
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(1) Decyzja Komisji 2000/572/WE z dnia 8 września 2000 r. ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i warunki zdrowia publicz
nego oraz świadectwo weterynaryjne przy przywozie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych z państw trzecich (Dz.U. L 240 z 
23.9.2000, s. 19). 

(2) Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory 
świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia 
przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49). 



3. Przed otrzymaniem wyników badania na obecność włośnia i pod warunkiem że przedsiębiorstwo sektora 
spożywczego gwarantuje pełną identyfikowalność, tusze świń domowych i koni mogą zostać pokrojone na maksy
malnie sześć części w ubojni lub zakładzie rozbioru znajdującym się na tym samym terenie.Na zasadzie odstępstwa 
od przepisów akapitu pierwszego i po uprzednim zatwierdzeniu przez właściwy organ tusze takie mogą zostać 
pokrojone w zakładzie rozbioru stanowiącym część ubojni lub od niej oddzielonym, o ile: 

a)  procedura ta jest przeprowadzana pod nadzorem właściwego organu; 

b)  miejscem przeznaczenia tuszy lub jej części jest nie więcej niż jeden zakład rozbioru; 

c)  zakład rozbioru znajduje się na terytorium państwa członkowskiego; oraz 

d)  w przypadku wyników dodatnich wszystkie części tuszy uznaje się za niezdatne do spożycia przez ludzi.”; 

2)  art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 13 

Wymogi zdrowotne w odniesieniu do przywozu 

1. Przywozu do Unii mięsa zawierającego mięśnie prążkowane, pochodzącego od zwierząt gatunków, które mogą 
być nosicielami włośnia, można dokonać jedynie wówczas, gdy w państwie trzecim, w którym zwierzęta poddano 
ubojowi, przed wywozem przeprowadzono badanie na obecność włośnia zgodnie z warunkami równoważnymi 
warunkom przewidzianym w art. 2 i 3. 

2. Państwo trzecie może stosować odstępstwa przewidziane w art. 3 ust. 2 i 3 jedynie wówczas, gdy poinformo
wało Komisję o zastosowaniu tych odstępstw i gdy jest ono ujęte w odpowiednim wykazie: 

(i) w części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do przywozu żywych świń domo
wych; lub 

(ii)  w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa świń 
domowych; 

(iii)  w części 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do produktów mięsnych wyprodukowanych 
wyłącznie z mięsa świń domowych lub produktów mięsnych ze świń domowych.”; 

3)  art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 15 

Dokumenty 

1. We wzorze świadectwa zdrowia do celów handlu wewnątrzunijnego żywymi świniami domowymi określonym 
we wzorze 2 zawartym w załączniku F do dyrektywy 64/432/EWG urzędowy lekarz weterynarii zamieszcza infor
macje o oficjalnym uznaniu gospodarstwa pochodzenia za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomie
szczeniach inwentarskich, jak przewidziano w art. 8 niniejszego rozporządzenia. 

2. We wzorach świadectw zdrowia do celów przywozu do Unii świń domowych, określonych we wzorach POR-X 
i POR-Y w części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 urzędowy lekarz weterynarii zamieszcza infor
macje o dokonanym przez właściwy organ państwa trzeciego oficjalnym uznaniu za gospodarstwo stosujące kontro
lowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich równoważne warunkom przewidzianym w załączniku IV do 
niniejszego rozporządzenia. 

3. W określonych w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 wzorach świadectw weterynaryj
nych zgodnych ze wzorami »POR«, towarzyszących przesyłkom mięsa przeznaczonego do przywozu do Unii z 
państw trzecich, urzędowy lekarz weterynarii zamieszcza poświadczenie zdrowia publicznego dotyczące badania na 
obecność włośnia przeprowadzonego zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia w państwie trzecim, z którego 
pochodzi mięso. 
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4. W świadectwach zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, których wzory określono w załączniku II do decyzji 
2000/572/WE, towarzyszących przesyłkom surowych wyrobów mięsnych przeznaczonych do przywozu do Unii z 
państw trzecich, urzędowy lekarz weterynarii zamieszcza poświadczenie zdrowia publicznego dotyczące badania na 
obecność włośnia przeprowadzonego zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia w państwie trzecim, z którego 
pochodzi mięso. 

5. W świadectwach zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, których wzory określono w załączniku III do decyzji 
2007/777/WE, towarzyszących przesyłkom zawierającym niektóre produkty mięsne oraz przetworzone żołądki, 
pęcherze i jelita, przeznaczone do przywozu do Unii z państw trzecich, urzędowy lekarz weterynarii zamieszcza 
poświadczenie zdrowia publicznego dotyczące badania na obecność włośnia przeprowadzonego zgodnie z art. 13 
niniejszego rozporządzenia w państwie trzecim, z którego pochodzi mięso.”; 

4)  załącznik I rozdział I pkt 3 paragraf IV otrzymuje brzmienie: 

„IV.  Procedura czyszczenia i dekontaminacji po uzyskaniu wyniku dodatniego lub wątpliwego 

W przypadku dodatniego lub wątpliwego wyniku badania próbki zbiorczej lub indywidualnej wszystkie mate
riały będące w styczności z mięsem (pojemnik i ostrze malaksera, zlewka, pręt mieszający, czujnik temperatury, 
lejek stożkowy, sito i kleszcze) muszą zostać poddane starannej dekontaminacji poprzez mycie w ciepłej wodzie 
(65 do 90 °C). Zaleca się dokładne przepłukanie każdej sztuki wyposażenia w celu usunięcia wszelkich pozo
stałości detergentu, jeśli detergent był stosowany w trakcie mycia.”; 

5)  załącznik I rozdział II część D pkt 3 paragraf IV otrzymuje brzmienie: 

„IV.  Procedura czyszczenia i dekontaminacji po uzyskaniu wyniku dodatniego lub wątpliwego 

W przypadku dodatniego lub wątpliwego wyniku badania próbki zbiorczej lub indywidualnej testem aglutynacji 
lateksowej wszystkie materiały będące w styczności z mięsem (pojemnik i ostrze malaksera, tłuczek, zlewka, pręt 
mieszający, czujnik temperatury, lejek stożkowy, sito i kleszcze) muszą zostać poddane starannej dekontaminacji 
poprzez moczenie w ciepłej wodzie (65 do 90 °C) przez kilka sekund. Resztki mięsa lub inaktywowane larwy, 
które ewentualnie zostały na powierzchni tych materiałów, można usunąć za pomocą czystej gąbki i wody 
wodociągowej. W razie potrzeby można dodać kilka kropel detergentu w celu odtłuszczenia wyposażenia. Zaleca 
się następnie dokładne przepłukanie każdej sztuki wyposażenia w celu usunięcia wszelkich pozostałości deter
gentu.”; 

6)  w załączniku I rozdział II dodaje się część E w brzmieniu: 

„E.  Test sztucznego trawienia do wykrywania in vitro larw włośnia w próbkach mięsa, PrioCHECK® 
Trichinella AAD Kit 

Metoda ta jest uważana za równoważną jedynie w odniesieniu do badania mięsa świń domowych. 

Test PrioCHECK® Trichinella AAD Kit stosuje się zgodnie z instrukcją do tego testu, przy zastosowaniu rozdzie
laczy (Lenz NS 29/32) oraz szklanej probówki 80 ml.”; 

7)  lit. g)–j) w załączniku IV rozdział I część A otrzymują brzmienie: 

„g)  podmiot zapewnia identyfikację świń domowych pozwalającą na odnalezienie gospodarstwa pochodzenia 
każdego ze zwierząt; 

h)  podmiot musi zapewnić, by świnie domowe były wprowadzane do gospodarstwa jedynie wówczas, gdy 
pochodzą i zostały wysłane z gospodarstw oficjalnie uznanych za gospodarstwa stosujące kontrolowane warunki 
w pomieszczeniach inwentarskich; 

i)  żadna ze świń domowych nie ma dostępu do terenu na zewnątrz budynków, chyba że podmiot w drodze analizy 
ryzyka oraz zgodnie z zaleceniami właściwego organu wykaże, że okres, wyposażenie oraz okoliczności zwią
zane z pobytem na zewnątrz nie stwarzają ryzyka wprowadzenia włośnia do gospodarstwa; 

j)  żadna ze świń hodowlanych ani użytkowych, jak zdefiniowano w art. 2 ust. 2 lit. c) dyrektywy 64/432/EWG, 
nie została po opuszczeniu gospodarstwa pochodzenia wyładowana w punkcie gromadzenia, jak zdefiniowano 
w art. 2 ust. 2 lit. o) dyrektywy 64/432/EWG, chyba że dany punkt gromadzenia spełnia wymogi zawarte 
w lit. a)–i) niniejszej części, a wszystkie świnie domowe grupowane w celu wysyłki w punkcie gromadzenia 
pochodzą i zostały wysłane z gospodarstw oficjalnie uznanych za gospodarstwa stosujące kontrolowane warunki 
w pomieszczeniach inwentarskich lub z oficjalnie uznanych przedziałów.”. 
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Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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