
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/307 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

rozszerzające specjalne gwarancje dotyczące Salmonella spp. określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady na mięso uzyskane z brojlerów (Gallus gallus) 

przeznaczone dla Danii 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 (1), w szczególności 
jego art. 8 ust. 3 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustanowiono szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do 
żywności pochodzenia zwierzęcego obowiązujące podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, w tym 
specjalne gwarancje w odniesieniu do niektórych rodzajów żywności pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej na 
rynek fiński i szwedzki. W związku z powyższym podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, które 
zamierzają wprowadzić do obrotu w tych państwach członkowskich mięso określonych zwierząt, muszą 
przestrzegać pewnych zasad w odniesieniu do salmonelli. Ponadto przesyłkom takiego mięsa musi towarzyszyć 
dokument handlowy zawierający oświadczenie, że przeprowadzono test mikrobiologiczny z wynikiem ujemnym, 
zgodnie z przepisami Unii. 

(2)  W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1688/2005 (2) określono ponadto wspomniane specjalne gwarancje, 
ustanawiając przepisy dotyczące pobierania próbek z takiego mięsa oraz mikrobiologicznych metod badania tych 
próbek. We wspomnianym rozporządzeniu określono również dokument handlowy, który musi towarzyszyć 
przesyłkom mięsa. 

(3)  W dniu 5 października 2007 r. duński urząd ds. weterynarii i żywności przekazał Komisji wniosek o zezwolenie 
na specjalne gwarancje dla Danii dotyczące salmonelli w mięsie uzyskanym z brojlerów (Gallus gallus) dla całego 
terytorium Danii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004. Wniosek zawiera opis duńskiego programu 
kontroli salmonelli w odniesieniu do mięsa uzyskanego z brojlerów (Gallus gallus). 

(4)  Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2008 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 
uzgodnił treść dokumentu roboczego służb Komisji zatytułowanego „Guidance document on the minimum 
requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and 
Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus” (3) (Wytyczne w sprawie minimalnych wymogów 
koniecznych do uznania programów kontroli salmonelli za równoważne z programami zatwierdzonymi dla 
Szwecji i Finlandii w odniesieniu do mięsa i jaj gatunku Gallus gallus) („wytyczne”). 

(5)  Duński program kontroli salmonelli w odniesieniu do mięsa uzyskanego z brojlerów (Gallus gallus) jest uznany za 
równoważny z programami zatwierdzonymi dla Szwecji i Finlandii i jest zgodny z wytycznymi. Częstość 
występowania salmonelli w duńskich stadach rodzicielskich Gallus gallus była jednak wyższa niż górna granica 
proponowana w wytycznych, a zatem sytuacji w Danii nie można było uznać za równoważną z sytuacją 
w Finlandii i Szwecji. 

(6)  W dniu 6 lutego 2017 r. duński urząd ds. weterynarii i żywności przekazał dane dotyczące częstości 
występowania salmonelli w stadach rodzicielskich przeznaczonych do dalszego chowu, stadach rodzicielskich 
dorosłych, brojlerów i w mięsie Gallus gallus w latach 2011–2016. Częstość występowania salmonelli w latach 
2015–2016 nie przekracza górnej granicy określonej w wytycznych. 

(7)  Należy zatem rozszerzyć specjalne gwarancje na przesyłki mięsa uzyskanego z brojlerów (Gallus gallus) 
przeznaczone dla Danii. Ponadto do takich przesyłek powinny mieć zastosowanie przepisy określone w rozporzą
dzeniu (WE) nr 1688/2005 dotyczące pobierania próbek z takiego mięsa, mikrobiologicznych metod badania 
tych próbek oraz dokumentu handlowego. 
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 853/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specjalnych gwarancji dotyczących salmonelli związanych z wysyłkami niektórych 
mięs i jaj do Finlandii i Szwecji (Dz.U. L 271 z 15.10.2005, s. 17). 

(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf


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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zezwala się na stosowanie przez Danię specjalnych gwarancji dotyczących Salmonella spp. określonych w art. 8 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do przeznaczonych dla Danii przesyłek mięsa w rozumieniu pkt 1.1 
załącznika I do tego rozporządzenia, uzyskanego z brojlerów (Gallus gallus). 

Artykuł 2 

Przesyłkom mięsa, o których mowa w art. 1, towarzyszy dokument handlowy zgodny ze wzorem określonym 
w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1688/2005. 

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 28 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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