
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1979 

z dnia 31 października 2017 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie 

szkarłupni odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi 

(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 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 17 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące organizacji kontroli 
urzędowych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi, że państwa członkowskie mają zapewnić, aby produkcja 
i wprowadzanie do obrotu żywych małży, żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich były 
poddawane urzędowym kontrolom zgodnie z opisem w załączniku II do tego rozporządzenia. W rozdziale II 
tego załącznika ustanowiono przepisy dotyczące klasyfikacji i monitorowania obszarów produkcyjnych. 

(3)  W rozdziale II załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 obszary produkcyjne są sklasyfikowane 
stosownie do poziomu zanieczyszczenia odchodami. Filtratory, takie jak małże, mogą kumulować mikroor
ganizmy stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. W związku z tym klasyfikacja obszarów produkcyjnych 
jest oparta na obecności niektórych mikroorganizmów związanych z zanieczyszczeniem odchodami. 

(4) Szkarłupnie nie są co do zasady filtratorami; w rezultacie ryzyko, że takie zwierzęta kumulowałyby mikroor
ganizmy związane z zanieczyszczeniem odchodami, jest niewielkie. Ponadto nie zgłoszono żadnych danych 
epidemiologicznych, które wykazywałyby związek ustanowionych w rozdziale II załącznika II do rozporządzenia  
(WE) nr 854/2004 przepisów dotyczących klasyfikacji obszarów produkcyjnych z zagrożeniami dla zdrowia 
publicznego związanymi ze szkarłupniami niebędącymi filtratorami. 

(5)  W związku z powyższym należy wyłączyć szkarłupnie z zakresu przepisów dotyczących klasyfikacji obszarów 
produkcyjnych, ustanowionych w rozdziale II załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004. 

(6)  W rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 ustanowiono kontrole urzędowe 
w odniesieniu do Pectinidae i żywych ślimaków morskich niebędących filtratorami, odławianych poza sklasyfiko
wanymi obszarami produkcyjnymi; szkarłupnie, które nie są filtratorami, należy uwzględnić w tym rozdziale. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 rozdział III otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ III: URZĘDOWE KONTROLE W ODNIESIENIU DO PECTINIDAE, ŚLIMAKÓW MORSKICH I SZKARŁUPNI, KTÓRE 
NIE SĄ FILTRATORAMI, ODŁAWIANYCH POZA SKLASYFIKOWANYMI OBSZARAMI PRODUKCYJNYMI 

Urzędowe kontrole w odniesieniu do Pectinidae, ślimaków morskich i szkarłupni, które nie są filtratorami, 
odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi przeprowadza się na aukcjach rybnych, w zakładach 
wysyłki i zakładach przetwórczych. 
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. 



Tego rodzaju urzędowe kontrole muszą weryfikować zgodność z normami zdrowotnymi dla żywych małży ustano
wionymi w sekcji VII rozdział V w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, jak również zgodność 
z innymi wymogami sekcji VII rozdział IX w załączniku III do tego rozporządzenia.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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