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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 150/2011
ze dne 18. února 2011,
kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde
o volně žijící zvěř a farmovou zvěř a maso z volně žijící nebo farmové zvěře
(Text s významem pro EHP)

které mají pro takové úkony osvědčení o způsobilosti
prokazující jejich schopnost tyto úkony vykonávat
v souladu s pravidly stanovenými v uvedeném nařízení.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
(5)

Přítomnost úředního nebo schváleného veterináře během
celé porážky a vykrvení na farmě by nemusela být nutná,
pokud by provozovatelé potravinářských podniků, kteří
úkony spojené s porážkou provádějí, měli odpovídající
způsobilost a osvědčení o způsobilosti pro tyto úkony
podle nařízení (ES) č. 1099/2009. V těchto případech by
mělo být povoleno, aby správně provedenou porážku
a vykrvení a datum a čas porážky místo úředního nebo
schváleného veterináře potvrzovali provozovatelé potra
vinářských podniků.

(6)

Příloha III oddíl IV kapitola II nařízení (ES) č. 853/2004
stanoví, že u velké volně žijící zvěře musí proškolená
osoba co nejdříve po usmrcení provést vyšetření těla
a veškerých vyjmutých vnitřností s cílem nalézt znaky,
které by mohly znamenat, že maso představuje zdravotní
riziko. Pokud při tomto vyšetření nebyly nalezeny žádné
neobvyklé znaky, které by mohly znamenat, že maso
představuje zdravotní riziko, nebylo pozorováno žádné
neobvyklé chování před usmrcením a není podezření
na znečištění životního prostředí, musí proškolená
osoba přiložit k tělu zvířete číslované prohlášení, ve
kterém tyto skutečnosti uvádí.

(7)

Zkušenosti s uplatňováním těchto předpisů ukazují, že
by bylo vhodné stanovit, aby zmíněné prohlášení nemu
selo být přiloženo k tělu zvířete, a také umožnit, aby se
prohlášení vztahovalo na více než jedno tělo za předpo
kladu, že se prohlášení zaručeně vztahuje na příslušná
těla zvířat.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických
pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu,
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (3), stanoví
veterinární a hygienické předpisy pro sběr, přepravu
a uskladnění vedlejších produktů živočišného původu,
manipulaci s nimi, jejich zpracování a využití nebo
neškodné odstranění tak, aby se zabránilo tomu, že
tyto produkty budou rizikem pro zdraví zvířat nebo
lidí. Příloha VIII kapitola VII uvedeného nařízení stanoví
požadavky na lovecké trofeje.

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1),
a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní hygienická
pravidla pro potraviny živočišného původu. Stanoví
mimo jiné požadavky vztahující se na výrobu masa
z farmové a volně žijící zvěře a jeho uvádění na trh.
Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit,
aby toto maso bylo uváděno na trh, pouze pokud bylo
vyrobeno v souladu s přílohou III oddíly III a IV uvede
ného nařízení.

Příloha III oddíl III nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví, že
provozovatelé
potravinářských
podniků
mohou
s povolením příslušného orgánu porážet farmové běžce
a kopytníky v místě původu za předpokladu, že jsou
splněny určité podmínky. Mezi tyto podmínky patří
zejména, že k poraženým zvířatům musí být při dodání
na jatky přiloženo prohlášení provozovatele potravinář
ského podniku, který zvířata choval, a osvědčení vydané
a podepsané úředním nebo schváleným veterinářem.

Osvědčení vydané úředním nebo schváleným veterinářem
musí potvrzovat příznivý výsledek prohlídky před
porážkou, správně provedenou porážku a vykrvení
a datum a čas porážky.

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009
o ochraně zvířat při usmrcování (2) stanoví pravidla pro
usmrcování zvířat chovaných nebo držených pro
produkci potravin, vlny, kůže, kožešin nebo jiných
produktů. Uvedené nařízení stanoví, že provozovatelé
potravinářských podniků musí zajistit, aby některé
úkony spojené s porážkou prováděly pouze osoby,

(1) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
(2) Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1.

(3) Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
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(9)

Uvedené nařízení také stanoví, že technická zařízení
schvaluje příslušný orgán za předpokladu splnění urči
tých podmínek. Mezi tyto podmínky patří, že technické
zařízení musí dodržovat zvláštní výrobní požadavky
stanovené v uvedeném nařízení.

(10)

Příloha III oddíl IV kapitola II nařízení (ES) č. 853/2004
stanoví, že u velké volně žijící zvěře nemusí hlava
a vnitřnosti doprovázet tělo do zařízení zpracovávajícího
zvěřinu, kromě druhů s podezřením na výskyt trichine
lózy, jejichž hlava (kromě klů) a bránice musí být k tělu
přiloženy.

(11)

(12)

V některých členských státech s dlouhou tradicí lovu je
zvykem ponechávat si celé hlavy zvířat, včetně druhů
vnímavých k trichinelóze, jako lovecké trofeje. Zmíněný
požadavek stanovený v příloze III oddíle IV kapitole II
nařízení (ES) č. 853/2004 působí problémy lovcům
a technickým zařízením, pokud jde o výrobu loveckých
trofejí v případě druhů vnímavých k trichinelózové
nákaze.
Mělo by být proto umožněno, aby příslušný orgán povo
loval posílání hlav zvířat vnímavých k trichinelózové
nákaze do technického zařízení schváleného pro výrobu
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loveckých trofejí ještě před tím, než je k dispozici
výsledek vyšetření na trichinelózu. Ve všech těchto přípa
dech by měla být dostatečným způsobem zaručena
zpětná vysledovatelnost.
(13)

Nařízení (ES) č. 853/2004 by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha III nařízení (ES) č. 853/2004 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2011.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA
Příloha III nařízení (ES) č. 853/2004 se mění takto:
(1) V oddíle III se vkládá nový bod 3a, který zní:
„3a. Odchylně od bodu 3 písm. j) může příslušný orgán povolit, aby správně provedenou porážku a vykrvení a datum
a čas porážky bylo uvedeno pouze v prohlášení provozovatele potravinářského podniku podle bodu 3 písm. i),
za předpokladu, že:
a) hospodářství se nachází v členském státě nebo oblasti ve smyslu definice podle čl. 2 odst. 2 písm. p) směrnice
64/432/EHS, který/která nepodléhá žádným omezením z důvodů zdraví zvířat nebo lidí podle právních
předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů;
b) provozovatel potravinářského podniku prokázal odpovídající způsobilost k porážce zvířat bez zbytečné
bolesti, úzkosti nebo utrpení, v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení 1099/2009, a aniž by byl dotčen článek
12 uvedeného nařízení.“
(2) V oddíle IV kapitole II se bod 4 písm. a) nahrazuje tímto:
„4. a) Pokud při vyšetření podle bodu 2 nebyly nalezeny žádné neobvyklé znaky, nebylo pozorováno žádné neob
vyklé chování před usmrcením a není podezření na znečištění životního prostředí, musí proškolená osoba
přiložit k tělu zvířete číslované prohlášení, ve kterém tyto skutečnosti uvádí. V tomto prohlášení musí být
rovněž uvedeno datum, čas a místo usmrcení.
Prohlášení nemusí být přiloženo k tělu zvířete a může se vztahovat na více než jedno tělo, za předpokladu, že
každé tělo je odpovídajícím způsobem označeno a prohlášení obsahuje identifikační číslo každého těla zvířete,
na které se vztahuje, spolu s příslušným datem, časem a místem usmrcení. Všechna těla zvířat, na která se
vztahuje jedno prohlášení, mohou být zaslána pouze do jediného zařízení zpracovávajícího zvěřinu.
Hlava a vnitřnosti nemusí doprovázet tělo do zařízení zpracovávajícího zvěřinu, kromě druhů vnímavých
k trichinelóze (prasata, lichokopytníci a další), jejichž hlava (kromě klů) a bránice musí být k tělu přiloženy.
Příslušný orgán však může povolit zaslání hlav zvířat vnímavých k nákaze trichinelózou do technického
zařízení pro výrobu loveckých trofejí, které bylo schváleno v souladu s článkem 18 nařízení (ES)
č. 1774/2002. Toto technické zařízení musí být uvedeno ve zmíněném prohlášení proškolené osoby. Kopie
tohoto prohlášení se zašle do uvedeného technického zařízení. Je-li výsledek vyšetření na trichinelózu pozitivní,
provede příslušný orgán úřední kontrolu, aby zajistil řádné nakládání s hlavou v technickém zařízení.
Myslivci (lovci) však musí splnit též jakékoli další požadavky stanovené v členském státě, v němž se lov koná,
zejména musí v souladu se směrnicí 96/23/ES umožnit kontrolu určitých reziduí a látek.“
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