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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1665/2006
z dnia 6 listopada 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące
urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

że w każdym momencie dostępna jest informacja o pochodzeniu wypuszczonego mięsa.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art.
16,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczegółowe
przepisy dotyczące organizowania urzędowych kontroli
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
spożycia przez ludzi, w szczególności w odniesieniu do
znakowania jakości zdrowotnej.
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 (2) ogólnie nie zezwala na to, aby
mięso świni domowej opuszczało rzeźnię przed przekazaniem urzędowemu lekarzowi weterynarii wyników badania
na zakażenie włosieniem (Trichinnella). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 zezwala w pewnych ścisłych
warunkach stosować znak jakości zdrowotnej i wypuszczać
mięso na transport zanim wyniki będą znane. W takich
warunkach konieczne jest, aby właściwy organ sprawdził,

(3)

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

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2075/2005 otrzymuje
następujące brzmienie:
„3. W przypadku, w którym właściwy organ oficjalnie
zatwierdzi procedurę przestrzeganą w ubojni zapewniającą, że
żadne części badanych tusz nie mogą opuścić terenu ubojni
zanim nie okaże się, że wyniki ich badań na występowanie
włosienia są negatywne, lub w którym ma zastosowanie
odstępstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), wolno
zastosować znak jakości zdrowotnej określony w art. 5 ust. 2
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 854/2004 zanim będą dostępne
wyniki badań na występowanie włosienia.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 6 listopada 2006 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji
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