
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1218/2014 

z dnia 13 listopada 2014 r. 

zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wymagań w za
kresie zdrowia zwierząt dotyczących włośnia krętego we wzorze świadectwa weterynaryjnego do 
celów przywozu do Unii świń domowych przeznaczonych do hodowli, produkcji lub uboju lub 

świeżego mięsa trzody chlewnej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulu
jące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającą dyrek
tywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającą dyrektywę 72/462/EWG (1), w szczególności jej art. 13 ust. 1 lit. e), 

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 (2), w szczególności jej art. 9 ust. 2 lit. b) oraz art. 9 ust. 4, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana
wiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3), w szczególności 
jego art. 7 ust. 2 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (4) ustanowiono między innymi wymogi dotyczące świadectw wete
rynaryjnych obowiązujące przy wprowadzaniu do Unii niektórych przesyłek żywych zwierząt lub świeżego mięsa. 
Rozporządzenie to stanowi, że przesyłki zwierząt kopytnych można wprowadzać do Unii tylko wówczas, gdy 
spełniają określone wymagania i towarzyszy im odpowiednie świadectwo weterynaryjne, sporządzone zgodnie z 
właściwym wzorem ustanowionym w tym rozporządzeniu. 

(2)  W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 ustanowiono wzory świadectw weterynaryjnych do celów 
przywozu do Unii świń domowych przeznaczonych do hodowli lub produkcji (wzór „POR-X”) oraz do natych
miastowego uboju (wzór „POR-Y”). Wzory te nie zawierają gwarancji w odniesieniu do włośnia krętego. 

(3)  Wzór świadectwa weterynaryjnego do celów przywozu do Unii świeżego mięsa świń domowych ustanowiono w 
załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 jako wzór „POR”. Wzór ten obejmuje gwarancje w odnie
sieniu do włośnia krętego. 

(4)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2075/2005 (5) ustanowiono przepisy odnoszące się do pobierania próbek z 
tusz zwierząt należących do gatunków podatnych na zakażenie włośniem krętym oraz odnoszące się do okreś
lenia statusu gospodarstw utrzymujących świnie domowe. 

(5)  W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 216/2014 (6) zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanowiono 
odstępstwo od przepisów o prowadzeniu badań przy uboju na rzecz gospodarstw stosujących kontrolowane 
warunki w pomieszczeniach inwentarskich. Ponadto w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
nr 1114/2014 (7) przewiduje się, że gospodarstwo, w którym utrzymuje się świnie domowe, może być uznane za 
gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich jedynie wówczas, gdy — 
między innymi — podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze wprowadza nowe świnie domowe do 
gospodarstwa rolnego jedynie wówczas, gdy zwierzęta te pochodzą i zostały wysłane z innych gospodarstw 
oficjalnie uznanych za gospodarstwa stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich. 
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321. 
(2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. 
(4) 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). 

(5) 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). 

(6) 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). 

(7) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1114/2014 z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie 
(Dz.U. L 302 z 22.10.2014, s. 46). 



(6) Należy zmienić wzory świadectw weterynaryjnych „POR-X” i „POR-Y” ustanowione w załączniku I do rozporzą
dzenia (UE) nr 206/2010 i wzór świadectwa weterynaryjnego „POR” ustanowiony w załączniku II do tego rozpo
rządzenia, tak by wzory te odzwierciedlały wymagania dotyczące przywozu świń domowych i ich mięsa ustano
wione w rozporządzeniu (WE) nr 2075/2005, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 216/2014. Dotyczy to w 
szczególności informacji o oficjalnym uznaniu gospodarstwa pochodzenia świń domowych, które to informacje 
należy, w zależności od potrzeb, ująć lub zmienić w rzeczonych wzorach świadectw weterynaryjnych, tak by 
umożliwić państwom członkowskim zastosowanie przy uboju odpowiedniej procedury badań na obecność 
włośnia krętego, uniknięcie zagrożenia statusu posiadanego przez gospodarstwo przeznaczenia w odniesieniu do 
świń hodowlanych lub użytkowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa świeżego mięsa. 

(7) W świadectwach weterynaryjnych zgodnych ze wzorami „POR-X”, „POR-Y” oraz „POR” urzędowy lekarz wetery
narii powinien uwzględnić dodatkowe gwarancje i szczególne warunki w odniesieniu do kontrolowanych warun
ków w pomieszczeniach inwentarskich. 

(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 206/2010. 

(9) Aby uniknąć zakłóceń w przywozie do Unii przesyłek świń domowych i ich mięsa, należy zezwolić na stoso
wanie — w okresie przejściowym i z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków — świadectw weterynaryj
nych wydanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 206/2010 w wersji przed zmianami wprowadzonymi niniej
szym rozporządzeniem. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w „Warunkach szczegółowych” w załączniku I część 1 dodaje się wpis w brzmieniu: 

„»XI«:  gospodarstwa lub przedziały uznane za stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2075/2005.”; 

2)  we wzorze świadectwa weterynaryjnego „POR-X” zawartym w załączniku I część 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 

a)  po pkt II.1.2 dodaje się pkt II.1.3 w brzmieniu: 

„(2) (10) [II.1.3. są świniami domowymi, które pochodzą z gospodarstwa oficjalnie uznanego za gospodarstwo 
stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich zgodnie z art. 8 rozporzą
dzenia (WE) nr 2075/2005 albo które nie są odsadzone od maciory i mają mniej niż 
5 tygodni.]”;  

b)  po przypisie 9 dodaje się przypis w brzmieniu:  

„(10)  Dotyczy tylko państw trzecich opatrzonych wpisem »XI« w kolumnie 6 »Warunki szczegółowe« w części 1 
załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.”; 

3)  we wzorze świadectwa weterynaryjnego „POR-Y” zawartym w załączniku I część 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 

a)  po pkt II.1.2 dodaje się pkt II.1.3 w brzmieniu: 

„(2) (5) [II.1.3. są świniami domowymi, które pochodzą z gospodarstwa oficjalnie uznanego za gospodarstwo 
stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich zgodnie z art. 8 rozporzą
dzenia (WE) nr 2075/2005 albo które nie są odsadzone od maciory i mają mniej niż 
5 tygodni.]”;  

b)  po przypisie 4 dodaje się przypis w brzmieniu:  

„(5)  Dotyczy tylko państw trzecich opatrzonych wpisem »XI« w kolumnie 6 »Warunki szczegółowe« w części 1 
załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.”; 

4)  w „Dodatkowych gwarancjach” w załączniku II część 2 dodaje się wpis „K” w brzmieniu: 

„»K«:  Gospodarstwa lub przedziały uznane za stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2075/2005.”; 
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5)  we wzorze świadectwa weterynaryjnego „POR” zawartym w załączniku II część 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 

a)  pkt II.1.3 otrzymuje brzmienie: 

„II.1.3. mięso spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 ustanawiającego szczególne przepisy doty
czące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie, a w szczególności: 

(1) [zostało poddane badaniu metodą wytrawiania z wynikiem negatywnym;] 

(1) albo [zostało poddane obróbce mrożeniem zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) 
nr 2075/2005;] 

(1) (7) albo zostało uzyskane ze świń domowych, które pochodziły z gospodarstwa oficjalnie uzna
nego za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentar
skich zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 albo które nie były odsadzone 
od maciory i miały mniej niż 5 tygodni.]”;  

b)  po przypisie 6 dodaje się przypis w brzmieniu:  

„(7)  Dotyczy tylko państw trzecich opatrzonych wpisem »K« w kolumnie »Dodatkowe gwarancje« w części 1 
załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.”. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 31 marca 2015 r. można wprowadzać do Unii przesyłki, które zawierają żywe zwie
rzęta lub świeże mięso, a którym towarzyszą odpowiednie świadectwa weterynaryjne wydane nie później niż w dniu 
1 marca 2015 r. zgodnie ze wzorami świadectw weterynaryjnych „POR-X” i „POR-Y” określonymi w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) nr 206/2010 oraz ze wzorem świadectwa weterynaryjnego „POR” określonym w załączniku II do 
tego rozporządzenia, w wersji obowiązującej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

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 13 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

14.11.2014 L 329/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1218/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących włośnia krętego we wzorze świadectwa weterynaryjnego do celów przywozu do Unii świń domowych przeznaczonych do hodowli, produkcji lub uboju lub świeżego mięsa trzody chlewnej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

