
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 29 października 2014 r. 

zmieniająca załącznik III do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do warunków dotyczących 
zdrowia zwierząt odnoszących się do włosieni (Trichinella) we wzorze świadectwa weterynaryj
nego dotyczącego przywozu do Unii niektórych produktów mięsnych uzyskanych ze świń 

domowych 

(notyfikowana jako dokument C(2014) 7921) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/759/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowot
nych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzę
cego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji Komisji 2007/777/WE (2) ustanowiono między innymi wzory świadectw dotyczących przywozu do 
Unii niektórych produktów mięsnych. Decyzja ta stanowi, że jedynie przesyłki produktów mięsnych spełniające 
wymogi wzoru świadectwa zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego określonego w załączniku III są przywożone 
do Unii. Wzór ten zawiera gwarancje dotyczące włosieni (Trichinella). 

(2)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2075/2005 (3) ustanowiono zasady pobierania próbek z tusz gatunków 
podatnych na włosienie (Trichinella) oraz określania statusu gospodarstw utrzymujących świnie domowe. 

(3) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 216/2014 (4) zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 gospodar
stwom oficjalnie uznanym za gospodarstwa stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich 
zezwolono na odstępstwo od przepisów dotyczących badania przy uboju. Ponadto rozporządzenie (UE) 
nr 216/2014 stanowi, że gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie domowe, jedynie wtedy można uznać 
za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich, jeżeli — między innymi — 
podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze wprowadza nowe świnie domowe do tego gospodarstwa tylko 
wtedy, gdy pochodzą one z innych gospodarstw również oficjalnie uznanych za gospodarstwa stosujące kontrolo
wane warunki w pomieszczeniach inwentarskich. 

(4)  Aby odzwierciedlić wymagania dotyczące przywozu produktów mięsnych ustanowione w rozporządzeniu (WE) 
nr 2075/2005 zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 216/2014, należy zmienić wzór świadectwa zdrowia zwie
rząt i zdrowia publicznego określony w załączniku III do decyzji 2007/777/WE. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/777/WE. 

(6)  Aby uniknąć zakłóceń w przywozie do Unii przesyłek produktów mięsnych pochodzących ze świń domowych, w 
okresie przejściowym — z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — należy zezwolić na stosowanie 
świadectw wydanych zgodnie z decyzją 2007/777/WE w jej wersji przed zmianami wprowadzanymi niniejszą 
decyzją. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 
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(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(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) 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). 

(4) 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). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

We wzorze świadectwa zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w załączniku III do decyzji 2007/777/WE wprowadza 
się następujące zmiany: 

1)  pkt II.2.3.1 otrzymuje brzmienie: 

„ (2) [II.2.3.1. produkty mięsne otrzymano z mięsa świń domowych, które zostało poddane badaniu w 
kierunku włośnicy, z wynikiem ujemnym, lub procesowi mrożenia zgodnie z rozporzą
dzeniem (WE) nr 2075/2005;] 

albo (2) (6) [II.2.3.1. produkty mięsne otrzymano z mięsa świń domowych uzyskanego ze świń domowych 
pochodzących z gospodarstwa oficjalnie uznanego za gospodarstwo stosujące kontrolo
wane warunki w pomieszczeniach inwentarskich zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) 
nr 2075/2005, albo nieodsadzonych od maciory i mających mniej niż 5 tygodni;]”;  

2)  w części II uwag, po przypisie 5, dodaje się przypis w brzmieniu: 

„(6) Dotyczy wyłącznie państw trzecich oznaczonych jako »K« w kolumnie »Dodatkowe gwarancje« w części 1 załącz
nika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.”. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 31 marca 2015 r. można nadal wprowadzać do Unii przesyłki produktów mięsnych, 
którym towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane nie później niż w dniu 1 marca 2015 r. zgodnie ze wzorem świa
dectwa zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego określonym w załączniku III do decyzji 2007/777/WE w jej wersji 
sprzed wejścia w życie niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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