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Zaklad. zaprojektowany jest w sposob uniemo2iiwiaj qcy zanieczyszczenie migsa poprzez
umoZliwienie stalego postepu prac lub zapewnienie oddzielenia od siebie ro2nych partii
towaru.

(853/2004, zal. IIl, sekc.ja I, rozdz. III, ust. 1

2.

f,ddzielne pomieszczenia do przechow5rwania migsa opakowanego i niepakowanego,
:hyba, 2ejest ono przechowl.wane w ro2nym czasie Iub w taki sposob, 2e opakowania
rraz sposob przechowywania nie stanowily 2r odl a zanie c zy szczenia miq sa.

(853/2004, zal. III, sekc.ja l, rozdz. lll, ust. 2l

Urz1dzenia do mycia rqk dla pracownikow maj4cych stycznos6 z niepakowanym miesem,
wyposa2one w kurki zaprojektowane w spos6b unierno2liwiaj1cy rozprzestrzenianie siq
zanieczy szczen (obslugiwane bez uiycia dloni).

l853/2OO4, za,. III, sekcja I, rozdz. III, ust. 4l

4.

Urz4dzenia do dezynfekcji naruedzi, z doplywem gor4cej wody o temp. nie niiszejni2
82"C, 1ub alternatywny system o rownowa2nym skutku.

(8511/ 2004, zal. lll, sekcja I, rozdz. lll, ust. 5

Prace przy obrobce miesa sa zorganizowane w sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu
miesa lub ie minimalizuiacv. w tvm celu:

1

- migso przeznaczone do rozbioru jest wnoszone do pomieszczen roboczych stopniowo, w
miarg potrzeb;

1853/2OO4, zal. IIl, sekcja I, rozdz. V, ust. 2, lit. a

,)

- w trakcie rozbioru, oddzielania koSci od tuszy, trybowania, porcjowania i krojenia,
pakowania jednostkowego lub zbiorczego, temp. migsa wynosi nie wigcej ni2 3'C dla
podrobow i 7"C dla pozostalego miesa, przez utrzymanie temp. otoczenia nie wy2szej niL
12'C lub zapomoc1innego alternaty,wnego systemu o rownowa2nym skutku;

(853i 2004, zal. III, sekcia I, rozdz. V, ust. 2, Iit. b

- zaklad zatwierdzony do przeprowadzania rozbioru ro2nych gatunkow zwierz4t posiada
Srodki zapobiegajqce zanieczyszczenit krzyiowemt, przez zapewnienie odrgbnych miejsc
albo oddzielenie w czasie operacji dokony'lvanych na ro2nych gatunkach.

(853/2004, zal. lll, sekcja I, rozdz. V, ust. 2, lit. cl

4.

W drodze odstgpstwa tozbior miqsa i oddzielanie koSci od tuszy sa dokonywale zanrm
miqso osiqgnie temp. okreSlona w pkt 2, poniewaz pomieszczenie rozbioru miesa
znajdtje sig w tym szrmym miejscu co rzeinia. Migso jest przenoszone do pomieszczenia
rozbioru bezpo6rednio z rze2ni lub po okresie oczekiwania w chiodni htb zamrahaTni.

Niezwlocznie po dokonaniu rozbioru, oraz w miare potrzeb, po umieszczeniu miesa w
opakowaniach zbiorczych,jest ono schladzane do temp. okreSlonej w pkt 2 powy2ej.

{a5312OO4, zal. III, sekcia I, rozdz. V, ust. 4l
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Podroby posiadaj4 temperature nie wyitsz4ni 3"C, a inne rodzaje migsa 7oC. Taka
temperatura jest utrzymywana podczas przechowyi;vania.

lA53l'2OO4, zal. IIl, sekcja I, rozdz. VII, ust. 2)

c
W trakcie chlodzenia jest zapewniona wlaSciwa wentylacja (zapobieganie kondensacji
pary wodnej na powierzchni migsa).

(85312OO4, zal. Ill, sekcja I, rozdz.yll, ust. 1,lit. b)

Podroby osiqgngly przed transportem temperaturg nie wyisz4 nii, 3"C, a inne rodzaje
migsa 7oC. Wymogi dotyczqce temperatury sa utrzymane podczas transportu.

,85312OO4, zal. III, sekcia I, rozdz. VII, ust. 3

4.

Migso jest transportowane bez zachowartia wymienionych w pkt 1 urymogow

temperatury pod warunkiem, 2e PLW zezwolll na transport bez zachovratia wymagan
d'otycz4cych temperatury' 

(853/2OO4, zar. III, sekcja r, rozrlz. yr,ust. 3, lit. a

5.
Migso przeznaczone do zamro2enia zostalo zamrozone bez zbgdnej zwloki.

(853/'2OO4, za|. III, sekcia l, rozdz. VII, ust.4

6.

Migso niepakowane przechowuje sig i transportuje oddzielnie od migsa opakowanego,
chyba, 2ejest ono przechowywane i transportowane w ro2nym czasie lub w taki sposob,

2e opakowania oraz sposob przechowl'wartia i transportu nie stanowity Zrodla
zatieczy szczenia mie sa.

(853/2OO4, al. III, sekcja l, rozdz. VII, ust. 5
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Znak identylikacyjnyjest nanoszony na opakowanie migsa przed, opuszczeniem zakladu.

l853/2OO4, zal. II, sekcja I, czes6 A, ust. 1)

)
w przypadku, gdy opakowanie zostaje usuniete z migsa, lubjest ono dalej przetwarzane
w innym zakladzie, migso jest zaopatrywane w nowy znak, zawierajacy numer
zatwierdzeniazakladu, w ktorym te czynnoSci zostaly przeprowadzone.

(853/2004, zal. Ii, sekcja t, czes6 A, ust. 2l

3.
Znak jest czytelny i trwaly, wyra2rie widoczny, czcionki latwe do rozszyfrowania

(853/2OO4, za|. II, sekcja I, czest B, ust. 5

4.
Znak identyfikac5rjny ma prawidlowy ksztalt i zawierawymagane informcje.

$53 /2OO4 , zai. II, sekcja I, czesi B, ust. 6, 7, 8)

! PrzVpadku migsa pochodzacego zrozbioru lub podrobow:

5.

- sposob nanoszenia znaku identyfikacyjnego na opakowanie zbjorcze zapewnia
zniszczenie znaku przy otwieraniu opakowania zbiorczgo, lub

(853/2004, zal. II, sekcja I, czesd C, ust. 101

6.

- nie ma takiej koniecznosci jesli proces otwarcia opakowania zbiorczego wi42e sig z jego
zniszczeniem,lub

(853/2004, zal. Il, sekcja I, czesa C, ust. l0l

7.

-jeSli opakowaniejednostkowe zapewnia tak4 samq ochrong co opakowaaie zbiorcze
znakmoLna nanie3c na opakowanie jednostkowe.

lA53/2OO1, zal. II, sekcia l, czgSi C, ust. 1O

8.

Barwniki u2ywane przez zaklad do nanoszenia znaku identyfikacyjnego bezpoSrednio na
produkt s4 zatwierdzone.

{853/2OO4, al. II, sekcja I, czeSi C, ust. 14; 1333/2008, art.5, al. II)

1

Data produkcji (uboju) oraz d.ata zamroier:ia (ie2eli jest r62na od daty produkcji)
udostgpnianajest dla przedsigbiorstw sektora spo25,rvczego, ktorym dostarczanajest
21rvnoSc, w sposob gwarantuj4cy ichjasnoSc ijednoznacznoSc (do momentu
etykietowania ZywnoSci zgodnego z rozporzadzentem lL69 I 2O I 1 tub wykorzystywania jej
do dalszego przetwarzania).

853/2OO4, za|. II, sekcja IV, ust. 2 i 3)

2.

W przypadku ZywnoSci wytworzonej z partli surowcow o r62nych datach produkcji i
zamroLenia udostgpniana jest informacja o najwczesniejszej dacie odpowiednio produkcji
lub zarnroienia.

(853/2OO4, zal. II, sekcja IV, ust. 2)
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Zaklad, posiada system lub procedury etykietowania migsa wolowego, w sposob
umo2liwiajqcy przeSledzenie powi4zania pomigdzy informacjami identyfikuj4cymi tusze,
6wierctuszq, lub mniejsz4 sztukg migsa a informacjami identyfikuj4cymi konkretne
zwierzg lub zuierzgta, zktirycl:, to migso pochodzi.

l1760l2OOO, art. 13 ust. 1

Etykieta na migsie wolow5rm paczkowanym zawiera nastgpuj4ce informacje:

)
- numer lub kod identyfikacyjny, kt6ry zapewnia powiqzanie migdzy migsem, a
zwierzqciem lub zwierzqtami;

11760l2OOO, art. 13 ust. 2 lit. a

- numer(;2) identyfikacyjny(el rze1n| w ktorej(ych) zrnierzgta poddano ubojowi oraz nazwe
paristwa czlonkowskiego lub panstwa trzeciego, w ktorym miat miejsce uboj;

ll,760 /2ooo, art. 1 3 ust. 2 lrt. b; 1825 I 2OO0, art. 5b lit. a

4

- numer(y) identyfikacyiny(e) zakladu(ow) rozbioru, w ktorym(ych\ zwierzgta poddano
rozbiorowi oraz flaz,ve pafistwa czlonkowskiego lub paistwa trzeciego, w kt6ry.rn mial
miejsce rozbi6r;

(1760 /2OOO, art. 13 ust. 2 lit. c, 1825 l2OO0, art. 5b lit. b

5
- nazwa kraju, w ktorym d,ane mierzg sie urodzilo, nazwy wszystkich krajow, w ktorych
odby,ural sie chow otaz nazwa kraju, w ktorym dokonano uboju; lub

(1760 I2OOO, art. 13 ust. 5 lit. a

6.

- w przypadku gdy miqso pochodzi od zvrierz4t urodzonych, utrzym)niii/anych i poddanych
ubojowi w tym samJm pairstwie "Pochodzenie: nazwa kraju";

{1760/2OOO, art. 13 ust. 2 i ust.5 lit. b
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7.

- w pr4,?adku migsa drobnego w drodze odstepstwa od pkt 3, 4, S i 6 .,az,tvy pafistw, w
ktorych mvierzgta sig urodzily, byly hodowane, poddane ubojowi, a ich migso poddane
rozbiorowi oraz weteqmaryiny numer identyfikacliny zakladu wytwarzaj4cego migso
drobne.

(1825/2OOO, art. 5a)

8.

Ustanawianie wielkosci grupy zwierzqt

- wielkoSc grupy zwierz4t, ktorych dotyczy informacja stanowi4ca powiq2anie pomigdzy
kawalkiem migsa wolowe go a nxierzgtami, nie przekracza jednodniowej produkcji.

(1825/2OO0, art.4 ust. 1)

Ustanawianie wielkosci partii:

9.

- wszystkie tusze i cwierctusze w partii poddane rozbiorowi razem, pozyskano ze zwierz1l
urodzonych w tym samym pairstwie, hodowanych w ty,rn samym panstwie lub tych
samych panstwach i poddanych ubojowi w tym samym panstwie i tej samej rzeZni;

{1825/2OOO, art. 4 ust. 2 lit. a)

10.

- w przypadku zaTiadu, kt6ry poddaje rozebrane migso wolowe dalszemu krojeniu:
migso, ktore stanowijedn4 partig spelnia wyrnagania pkt. 9 oraz zostalo poddane
wstepnemu rozbiorowi w tym samym zakladzie rozbioru; lub

\182512OOO, art. 4 ust. 2 lit. b)

11

- w przypadku zakladu, ktory poddaje rozebrane migso wolowe dalszemu krojeniu i
kor4lsta z odstepstwa od wymagan okreSlonych w pkt. 10 partia produkcyjna jest
ustanowiona z migsa pochodzqcego od, mtierz4t poddanych ubojowi nie wigcej niZ w
trzech roZnycl: rze2niach i tusz poddanych rozbiorowi nie wigcej nii w trzech roirtych
zakladach rozbioru;

(1a25/2OOO, art. 4 ust. 3

t2.
- w przypadku zakladu, ktory wytwarza migsa drobne: migso, ktore stanowi jednq partig
pochodzi odzutierzqt poddanych ubojowi w tym sainym pafistwie.

11825 |2OOO, art. 4 ust. 4

Zaklad pobiera probki i wykonuje badania Srodowiska produkcji (obszary produkct'ne,
sprzgt, itp.).

12073/2OO5, art. 5 ust. 2

2.
Zaklad prowadzi analizg tendencji.

{2073 /2OO5, art.9
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