b#.;lqffiffi
rmgffi
frL\

E:;,{

pod lodem' w odpowiednich
Niepakowane produkty rybol6wstwa przechowy'vuane sq
wysylane' wstqpnie
rozprowadzane'
sq
nie
urzqdzeniach (dotyczy produkt6w, ktore
ich
do zakladu na l4dzie)'
po
dostarczeniu
tiezwlocznie
ofazprzet\Nafzate
pfzetwofzone
(853/200/t' zal

lll'

sekcja VIII' rozdz

lit' czesi A' ust

l

ust

l

L6d jest uzupelniany tak czqsto, jak jest to konieczne'

2.

(853/2004, zat. III, sekcjaVlll'rozd'z llt' czes'A'
zeLtzatLvJ sv
Pakowane Swie2e produkty rybol6wstwa sa scfrtodzone do remperatury

temperatury toPnienia lodu.

J.

1853 I 2OO4, za1.

4.

5.

III, sekcja VIII , tozdz

lll'

czese A'

ust'

lll,

czQS' A'

ust

Czl,nnosci odglawiania i patroszenia wykonywane sq w spos6b higienlczny'
(853/ 2OO'+, zal. III, sekcja Vlll, rozdz'

patroszenie wykonyvane jest moZliwie jak najszybciej po odlowieniu lub wyladowaniu
jest to mo2liwe).
produkt6w na 1ad ueze1i z technicznego i handlowego punktu widzenia
{853/2004, zal. III, sekcja VIll, rozdz.

6.

2

lll'

czesa A, ust

Niezwlocznie po odglowieniu i patroszeniu produkty s4 dokladnie myte'
ust

2

s4 w sposob uniemoZliwiaj4cy
zanieczyszczenie oraz zepsucie sie filetow i plat6w'
(853/2OO+, zal. lll, sckcja VIII, rozdz lll, czesi A' ust

3

(853/2OO't, zal. III, sekcja VIII, rozdz llt, cz€Si A'

Cry"".S"t frl"t"*"t t" i porcjowania wykonywane
7.

Frl.ty , plrty ,r*
8.

9.

pozostaja na stolach roboczych dfu2ej niL wymaga tego ich wstepne

przetwarzanie.
(853/2004, zal. lll, sekcja Vlll , tozdz lll,

czQsd

A' ust

p,it"tv i pt"tv umieszczane s4 w opakowaniach jednostkowych lub, w razie koniecznoscr,
w opakowarriach zbiorczych, oraz sa schladzane.jak najszybciej po ich wstqpnym
przetworzeniu.
(853/200'+, zal. 1ll, sekcja Vlll, rozdz lll, czes' A,

ust

3

uZywane do wysylki lub przechowyrvania niepakowalych, wstqpnie
pr zetw orzoly ch SwieZych produ kt6w rybol6wstwa przechowl'wanych pod lodem
zapewniaja, aby woda powstaia w wyniku topienia lodu nie miala stycznosci z

eoj.-ttlki
10.

produktami.
1853 I 2OO4,

11

zal. III, sekcja VIII , rozdz.

lll' czes'

A, ust 4

st"t k *yk.-y"t"r -o2iiwosc transportu i przechowyrania na pokladzie caiych i
wypatroszonych Swie2ych produktow rybol6wstwa w ozigbianej wodzie'
(853/2004, zal. lll, sekcja Vlll ' roz<1z lll, czes' A, ust' 5'

Wykorzystana jest mo2liwoSc transportu t:alych i \rl,patroszonych Swie2ych produkt6w
1ad lub z zal<ladow
rybolowstwa w oziebianej wodzie od momentu wyladunku na
12.
nal4dzie.
przetworstwa
zakladu
pierwszego
przybycia
do
ich
do
czasu
akwakultury,

k4

W

(853/2OO,l, zal.

lll,

sekcja VIII , rozdz. ll.I, czqse A, ust. 5

?:ata

urrad*"l" d" ,*rJ":a2ania umozliwiaja szybkie obniZenie temperatury

do osiagniQcia

1

temperatury rdzenia nie wy2szej niZ - 18"C.

2.

irzqdzerria chlodnicze umo2liwiajq utrzymanie produktow rybolowstwa
w pomieszczeniach magaz-vnowych w temperaturze nie wyZszej ntiz -78'C'

(853/2OO'+,

za|

ll1, sekcja VIII rozd'z' IIl,

'

(85312004, zal. III, sekcja VIII, rozdz

lll,

cziit

czeSi B)

Po-i."r"r..ri. maga-4mowe wyposa2one sa w urzadzenie do rejestracji temperatury w
miejscu, w kt6rym jego odc4rtanie nie jest kiopotliwe.
{853/2004, zal. lll, sekcja VIII, rozdz' III, cze$'
Crr.l.rik
4.

t.-p.ratury czytnika znajduje siQ w takim

B

B

miejscu pomieszczenia

ffragazyr,owe1o, w kt6rym temperatura jest najwy2sza'
(S

53 / 2OO4,

zal. Iil, sekcja VIII' r ozdz' LIl, czQS' B)
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odkostnionYch mechanicznie
to wyl4cznie cale ryby lub oSci pozostale po filetowaniu'

1.

lit

a

ust l' lit

b

ust 2' lit'

a

patroszone
w p."yp"dk" *yk".ry"taaia surowca w postaci calych ryb, najpierw sa one

1

1'
{853/2004, zal. ltl, sekcja Vlll' rozdz' Ill' czesc C' ust'

Zadne surowce nie zawieraja narzadow wewngtrznych'

2.

(853/2004, zat. III, sekcjaVIII,tozdz'111, czQseC'

odkostnieniemechanicznewykony'lvanejestniezwloczniepofiletowaniu.

J.

{853/2O0'+,

4.

zal lll,

sekcja VIII, rozdz' lll, czesi C'

myte.

ust 2' lit

b

lub
najszybciej mro2one 1ub dodane do produktu przezfiaczonego do zamro2enia
stabilizujqcej.
obrobki
(853/2OO4, zai. III, sekcjavlll'roz(12'lll, czesi C, ust 2' lit'

c

\853 / 2OO4,

zal lll,

sekcja VIII, tozdz' lll, czqs' C'

@dkostnioneproduktyrybo16wstwasqmo2liwiejak
5.

D,jhb"S.- #

P.i=',.

suro*iec lub produkt koncowy poddawany jest mroZeniu w celu zabicia 21'wotnych
postaci paso2yt6w, ktore moglyby stanowic zagtoienie dla zdrowia konsument6w
(doty.arp.odukt6wrybol6wstwapozyskanyctrzryblubglowonog6w,ktorebeda

spoZl'wane w stanie surowym, ma-rynowane' solone 1ub poddane dowolnej innej
otr6bce, ktorajest niewystarczajaca do zabicia rirwotnych postaci paso2ytow).
tozp.a53l2OO4, zal. III, sekcjaVili,tozdz'lll, czesd D, ust

1

2.

1)

Mro2enie, o ktor5T n mowa w pkt 1, obejmuje obni2enie temperatury we wszystkich
czgsciach produktu przynajmniej do -20'c przez oktes nie kr6tszy ni224h lub -35"c
przez okres nie kr6tszY ni2 15h.
1853/2004, za\. III, sekcja vlll , rozdz' lll, czesi D, ust

2"

Mro2enie, o ktorym mowa w pkt 1, nie jest przeprowadzane ze wzglgdu na:.
- poddawanie produktow rybolowstwa przed konsumpcja obrobce ciepinej zabijaj4cej
3.

jest
iy$/otne postacie paso2yt6w (w przypadku paso2yt6w innych ni2 przryry produkt
jednq
minutq)
przynajmniej
przez
wyaszej
lub
6o'c
rdzenia
do
temperatury
ogrzewany
{853/2004,

al.

III, sekcja VIll , rozdz. lll, czesa D, ust. 3, lit. a

4.

- konserwowanie produkt6w rybolowstwa jako zamto2onych produkt6w rybol6wstwa
przez okres wystarczajqco dlugi, aby zabie tywotne postacie pasoZytow;

5.

lozyskiwanie produktow rybol6wstwa z ryb odiawianych w naturalnym srodowisku,
gdy dostgpne sa dane epidemiologiczne wskazujace , i2 obszary polowowe nie stanowia
zagroaenia dla zdrowia w odnresieniu do wystqpowania paso2ytow oraz PLW na to

(853/2004, zal. lll, sekcja VIII, rozdz. III' czasa D, ust. 3,

lit

b)

zez;wa)ai
185312OO4, zat. III, sekcja VIII, rozdz.

6.

lll,

czesa D,

2ywotnych postaci Paso2ytow).
(85312004, zal. IIl, sckcjaVIII'rozdz lll, czesi D,

7.

ust' 3, lit' c

- pozyskanie produktow rybol6wstwa z akwakultury, wyhodowanych z zarodkow t
karmionych wylqcznie po2ywieniem, kt6re nie zav,tiera2ywotnych postaci paso2yt6w
stanowi4cych zagroLenie dla zdrowia (pod warunkiem utr4lm].i,\'ania produktow
rybolowstwa wyl4cznie w srodowisku wolnym od 21,'wotnych postaci paso2yt6w lub
weryfikacji przez przedsigbiorstwo w drodze procedury zatwierdzonej przez PLW , czy
produkty rybol6wstwa nie stanowia zagroLenia d1a zdrowia ze wzglQdu na wystqpowarie
ust 3, lit

d

Produktom rybol6wstwa poddanym mro2eniu, o kt6rym mowa w pkt 1, towarzyszy
dokument wydany przezprzedsigbiorstwo sektora spozywczego dokonujqce mtoaerlia,
okreSlaj4cy rodzaj mroierria, jakiemu poddano produkty (przy wprowadzaniu do obrotu,
z wldatkiem sytuacji, gdy odbiorcqjest konsument koncowy).
(853/2004, zal. III, sekcja VIII , rozdz. 1ll, czese D, ust. 4, lit. a

8.

produktom rybol6wstwa odlawianym w naturalnym Srodowisku 1ub pozyskiwanym z
akwakultury, niepoddanym mro2eniu, o kt6rym mowa w pkt 1, lub ktore nie bsda
poddawarre przed konsumpcj4 obr6bce zabilajqcej 4wotre postacie pasoZytow,

Lowarzyszlinformacje (przed wprowadzeniem do obrotu) potwierdzajqce,2e pochodzq
one z lowisk lub akwakultur, kt6re spelniaja okreslone szczegolowe wymogi.
{853i 2OO.+, zal. IU, sekcja VIII , tozdz. Ill, cz€6i D, ust. '1, Iit. b
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P.

2.

"g"t"*r"-

p."d"kt

poddawany jest szybkiemu schlodzeniu'

ust l
zbirior.ej
i osiqgniqcia temperatury
metody
do temperatury topnienia lodu fie2eli nie stosuje siq Zadnej innej
(853/2004, zal. Ilt, sekcjaVIII,rozdz Iv' czesiA'

konserwowania).
(853/2004, zal lll, sekcjaVIII,tozdz'Iv' czesiA' ust'

ane jest w higlenicznych warunkach'
J.

pozwalajqcych uniknac zanieczyszczenia produktu'
1853l'2OO4, zal.

Prr""*"*y r*".*Ja
4.

r*"gq

"r"r.go1.rq
muszli jest wykonYwane rqcznie).

tll, sekcjaVtll,rozdz lv, czesiA' ust 2

na mycie rak (sdy wydoby'wanie ze skorup lub
(853/2004, zal. III, sekcja Vlll, tozdz lv, cz€Si A'

ust

2'

produkty sa niezwlocznie zamra2ane lub
topnienia lodu'
do
temperatury
zbliiorrej
temperatury
do
schladzaae
e

5.

(853/2004, zal. IIl, sekcja VIII , rozdz. ly ' czesa A, ust 3
pilr:lir,rj$X3ffi

Srro*..

a,Zr'*ane do wytworzenia oleju rybnego przeznaczonego do spoiryciaprzez

htdzi'.
1

-p*h"d"a",,]4"d6w,wtymzestatk6w,zarejestrowanychlubzatwierdzonychna
nr 85212OO4 lub zgodnie z tym rozporzqdzeniem;

mocy rozporzqdzenia (WE)

(853/2004,

2.

za1.

III, sekcja VIII, rozdz. IY,

czQS6

B,

ust

1,

lit

a

- sa otrzymane z produkt6w ryboi6wstwa uznanych za zdatte do spoZycia przez |udz|,
spelniaj4cych przepisy sekcji vlII zal4cznlkalll do rozporzqdzenia (wE) nr 853 l2OO4;
(853/2004, zal. III, sekcjaVIII,rozdz.lV, czesa B, ust. 1,lit. b

J.

- sa transportowane i przechow5rwane w warunkach higienicznych;
(853/2004, zat. UI, sekcjaVlll,tozdz.lv, czes' B,

-

lit

c

ust l, lit

d

ust

1,

najszybciej schiadzane i pozostajaw temperaturze zbliaonej do

4.

"arnorti*i.
temperatury topnienia lodu.

5.

przedsiQbiorstwo korzysta z odstepstwa i powstrzymuje siq od schiadzania produkt6w
przeznaczonego do spozycia
rybolowstwa, kt6re sa surowcem do produkcji oleju rybnego
przez ludzi (w przypadku, gdy caie produkty rybolowstwa sq uZywane bezpoSrednio do
wytworzenia oleju i sq przetwarzane w ci4gu 36h od zaiadunku, pod warunkiem, 2e
spelnione s4 kryteria Swie2osci surowca, ajego wartosi N-LZA nie przekracza
dopuszczalnych prawem limitow).
(853/2004, zal lll, sekcjaVIII,rozdz.lY, cze6iB, ust l)

(853i 2004, zal. ltt, sekcja VIII, rozd.z. Iv, czesa B,

Proces produkcyjny oleju rybnego gwarantuje, 2e wszystkie surowce przeznaczone do
produkcji surowego oleju rybnego sq przed wprowadzeniem do obrotu w celu
6

7.

udostgpnienia koflcowemu konsumentowi poddawane obr6bce, w tym, w stosownych
przypadkach, dzialaniom poiegajqcym na ogrzewaniu, tloczeniu, rozdzielanit,
odwirowyi;uaniu, przetwarzaniu, ralinacji i oczyszczaniu.
(853/2004, zal. lll, sekcja VIII , rozdz. ly, czesa B, ust

2l

W przypadku, gdy w tym samym zakladzie produkowane i przechowylvane sq, zarowno
olej rybny przeztaczoty do spo2ycia ptzezludzi, jak i olej rybny i mqczka rybna
nieprzeznaczone do spo2ycia przezludzi, surowce i proces produkcyjny spelniajq
wymogi majace zastosowanie do oleju rybnego przeznaczonego do spoZycia przezhtdzi.
(853/2004, zal. III, sekc-ia Ylll, rozdz. lV, czesa B' ust. 3
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lffi

p.^pr"*"dr""" r"t .""r"

..wffi

i

orgrr,ol"ptyczna produktow rybol6wstwa , ptzede wszystkim
one kryteria w zakresie Swie2oSci'
spelnianiajq
w celu zapewn ierlia, 2e
(S53/2004, zal lll, sekcja VIu, rozdz'v' czese A

w odniesieniu do histaminy nie zostaly
do
przekroczone (z wyjatkiem calych produkt6w rybolowstwa uzlvanych bezpoSrednio
przezludzi)'
spo2ycia
do
przeznaczonego
wytworzenia oieju rybnego

ffi
2.

(853/2004, zal. lll, sekcja VIII, rozd.z.Y, c43t'Bl

nie sa wprowadz€rne do obrotu, jeSli testy
chemicznewyka^lja,przekroczenlelimitowwodniesieniudoog6lnegolotnegoazotu
(TVB-N lub TMA-N).

@wa
J.

(853

4.

/2004' zal. Ill, sekcja VIII, rozdz' v'

czeSe C"

produkty rybotowstwa sqpoddawane oglgdzinom w
@
(z wyjatkiem calych produkt6w rybolowstwa
pasoZyt6w
celu wykrycia widocznych
u4rwanych bezposrednio do wytworzenia oleju rybnego przezflaczonego do spozycia
przez lttdzi\.
D
lA53 I 2OO1' zal. III, sekcja VIII, rozd'z V, c?'e*i

5.

e.oaL,tty tyuot6wstwa, kt6re w spos6b widoczny s4zanieczyszczole pasozytaml, n1e sa
wprowadzane do obrotu w celu spo2yciaprzezludzi(z wyj4tkiem caiych produkt6w
oleju rybnego przeznaczonego do
rybolowstwa u2ywanych bezpoSrednio do wytworzenia
spo2ycia przezludzi\.
(853/2004, zal. III, sekcja Vlll , rozdz v ' czeSe

D)

p."a"tty .Vb"t.*"t*a
6.

otrzyr,:rarle z ryb trujacych pochodz4cych z todziny
Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae oraz canthigasteridae nie sq wprowadzane do
obrotu.
(853/2OO4, 41. IIt, sekcja VIII, rozdz' Y' czesd E, ust'

mrozone i przetworzorre produkty rybolowstwa z todziny
Gempglidae wprowadzane sa do obrotu wyl1czn.ie w formie opakowan
j ednostkowych / zbior czy cln, odpowiednio oznakowanych.

S*rara,

7.

*"tcp"* p-etworzone,

lS53/2OO4, zal. III, sekcjaVIII'rozdz

8.

!,

czeS' E,

ust l

Produkty rybol6wstwa zawierajace biotoksyny (ciguatoksyng, toksyny paraliZuj4ce
miqSnie) nie sa wprowadzane do obrotu (za wyjatkiem produkt6w rybolowstwa
pochodz4cych z malfi, szkarlupni, oslonic i Slimak6w morskich wytworzonych zgodnie z
przepisami sekcji vll zalqcznikalll do rozporz4dzenia (wE) nt 85312OO4 i spelniaj4cych
normy ustanowione w rozdziaTe Y, pkr 2 przedmiotowej sekcji)'
(85312OO1, zal. III, sekcjaVIII,rozdz.v, czesi E, ust.2)

PoJ..r-kil" kt6rych
1

przechowuje siQ Swie2e produkty rybolowstwa pod lodem, sq
wskutek topnienia lodu nie ma stycznoSci

nienasiakliwe, a woda powstala
z produktami.

@5312004, zal. III, sekcjaVIII, rozdz VI, ust'

utot i p.rlrgotowane na statkach, przed ich wyladunkiem, s4 odpowiednio
umieszczane w opakowaniach jednostkowych.
(853/2OO4, zal. lll, sekcja vlll, rozdz. VI, ust.

1l

tvt.o^""
o

Gdy

p.d"kty {,boiowstwa

2

sq opakowywarre jednostkowo na pokladzie Statku,

material ooakowaniowv:
3

(853/2004, zat. IIt, sekcja VIII, rozdz.Vl, ust. 3, lit. a
-

4.

jest przechowyvrary w spos6b eliminujqcy ryzyko zanieczyszczenla;
@5312OO4, zal.

IIl, sekcja \tlll, rozdz Vl' ust' 3' lit'

do ponownego zastosowania,jest latwy do
do de4'nfekcji.
koniecznoSci,
w
razie
oczyszczeni,a oraz,
-

* p."yp.dkr" gdyJeitpr.."n .rony

(U53/200'1, zal.

lll,

427

sekcja VIII, rozdz Yl'

ust 3,

lit

c)

jffi

*ili;iF.j.u.ld,i

Swie2e produkty rybolowstwa, rozmrozone nieprzetworzone produkty rybolowstwa oraz
gotowane i schlodzone produkty ze skorupiakow i migczakow utrzymywane sa w

temperaturze zbliionej do temperatury topnienia lodu.
{853/2004, za|. III, sekcja VIII, rozdz. VII, ust. I

Mro2one produkty rybol6wstwa utrzy.Inj ,uane sa w temperaturze nie wy2szej ni2 - 18'C
2.

d1a

wszystkich czgSci produktu.
(853/2004, zal lll, sekcja Vlll, rozdz. VII, ust. 2

Cale ryby poczatkowo zatnro^one w solance, przeznaczone do wytwarzania zynvnoSct
konserwowanej w puszkach, utrzymywane sa w temperaturze nie wry2szej niL -9'C'
(S53/2004, zal. IlI, sekcja Vul, rozdz. VII, ust. 2)

4.

Produkty rybolowstwa utrzyml yane przy Lycru przechowl,luane Sa w temperaturze oraz
w sposob niewplyvrrajqcy niekorzystnie tabezpieczeistwo 2TrwnoSci czy ich 2yuuotnoS6'
{853/2004, 41. I1l, sekcja VIII, rozdz. Vll, ust. 3

Produkty rybol6wstwa Podczas transportu sa utrzymwsane w wymaganej temperaturze.
1

(853/2o04, zal. III, sekcia VIII, rozdz. VIII, ust.

2.

1

Swieze produkty rybol6wstwa, rozmto^one nieprzetworzone produkty rybol6wstwa oraz
gotowane i schlodzone produkty ze skorupiakow i miQczak6w podczas transportu
utrz,'rn]^0vane sq w temperaturze zbli2onel do temperatury topnienia lodu'
(853/2OO1, zal.

lll, sekcjaVIII,tozdz-VIII, ust.

1,

lit. a

fvf.o^". produkty rybol6wstwa, z wyl<Tuczeniem calych ryb pocz4tkowo mrozonych w
solance, przezrlaczonych do wltwarzania 2ywnoSci konserwowanej w puszkach, podczas
transportu utrzymylvane sq w rdwnej temperaturze nie wy2szej niL -18"C d1a wszystkich
czgsci produktu, ewentualnie z kr6tkotwalymi odchyleniami w g6rq o nie wiqcej niL 3'c.

J.

{853/2004, zal. IIl, sekcjaVllt, rozdz.Vlll, ust. 1, lit. b

4.

Przedsiebiorstwo korzysta z odstqpstwa oC zachowania podczas transportu wymogow
temperaturowych d1a mroZonych produkt6w rybol6wstwa transportowanych z chlodni
skladowej do zatwierdzonego zakladu, aby podda6je rozmroZenitt w chwili przyjazduw
celu wstgpnego przetworzeoia i/lub przetworzenia, jeSii podro2 jest krotka i zez;wlanato
PLW.

5.

{853/2004, zal. IIl, sekcja VIII, rozdz Vltl, ust 2
pod
lodem, woda powstala wskutek
Podcru" prre.how5rwania produktow rybol6wstwa
jego topnienia nie ma stycznoSci z produktami.
(853/2004, zal. III, sekcja VIII, rozdz VUl, ust 3l

rybol6wstwa, ktore maja zostac wprowadzone do obrotu
w stanie zyl\ym, prowadzony jest w spos6b niewply'wajqcy niekorzystnie na
bezpieczefl stwo 21'rvnoSci or az ich z]'wotno36.

f.a""port produkt6w
6.

{853/200'+, zai. lli, sekcja Vlll, rozdz VIII, ust 4)

znat iaentyritaryjnyjest nanoszony przed opuszczeniem zakladu
1

przez produkty

rybolowstwa.
{853/2004, zal. ll, sekcja I, czesi A, ust. I

w przypadku, gdy opakowanie produkt6wjest usuniete, lubjest ono dalej przelwarzane
2.

w innyrn zaJdadzie, produkty rybol6wstwa sa zaopatrywane w nowy znak
identy,fikacfrny, zawieraj4cy numer zatwierdzenia zakladu, w kt6rym te czynnosci sq
przeprowadzene.
(853/2OO4, zal. Il, sekcja I, czesa A, ust. 2)

Znak

jest

c41nelny

i trwaly, wyra2nie widoczny, czcionki iatwe do tozszSrfrowania.

J.

4.
5.

1853/2004, zal. ll, sekcja I, czese B, ust.

Znak identl'fikacyjny ma prawidlowy ksztalt

i

5)

zawiera wymag€me informcje'
(853/2004, zal. II, sekcja I, czesi B,

ust 6, 7,

8

Spos6b nanoszenia znaku identyfikacyjnego jest zgodny z q,maganiami'
(853i 2004, zal. II, sekc.ia l, czese C, ust.

9, I 1' 13

w przypadku niestosowania znaku identyfikacyjnego dla produkt6w rybol6wstwa
6.

przewo2onych luzem, informacje wymagane dla znaku identyfikaryjnego sq umieszczone
w dokumentacji towarzyszacej przesylce.
(853/2004, zal. tt, sekcja I, czesd C, ust.
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12)

u,El

#-ri\.!!\rlitffi)"\*1(. -iffi R$ffi iW

7

Dataprodukcji (polowu) orozdatazamroaenia fie2elijest r62naod datyprodukcji)
udostgpnianajest dla przedsiqbiorstw sektora spoirywczego, ktorym dostarczanajest
rirwnos., w spos6b gwarantuj4cy ich jasnosc i jednoznacznos. (do momentu
etykietowmia 2ywnosci zgodnego z rozporzadzeniem 1169 l2ol1 lub wykorzystywania
jej do dalszego ptzelwarzania|.
(S53/2O04, zal. II, sekcja IV, ust. 2 i 3

i

przypadku 2ywnoSci wytworzonej zpartii. surowcow o r62nych datach produkcji
zamroaenta udostepniana jest informacja o najwczesniejszej dacie odpowiednio

W
2

produkcji lub

zamro2enia'
(853/2004, zat. II, sekcja IV, ust. 2

zaklrd po"iada harmonogram pobierania pr6bek i wykonS,'walia badai w zakresre
kruteriiiw treznieczeristwa 2vwnoSci uwzgledniaiacy:
grupy produktow wytwarzane pfzez zaklad, do kt6rych dane kryterium ma
zastosowanie {z zastrzeLeuem wyj4tkow od badania w kierunku Listeria
- wszystkie
1

monocytogenes);
(207312OO5,

ilt.4

l2O73l2OO5,

trt.

- pt.r"y p"b*.r"ia pr6bek i
rozdz. I r ozporzadzenla;

{t.4

ust. I

"y*nosci

gotowej do spoZycia (RTE), w ktorej mo2liwy jest wzrost Listeia
kryterium 100 jtk/g zostalo wlaSciwie udokumentowane

monocAtogenes, zastosowanie

przez zaklad.
(2O7 3

7.

ilt.5

- -et"dy a"rtttycrne referencyjne 1ub alternatyrvne zwalidowane w odniesieniu do
metod referencyjnych i ceryfikowane pfzez strorre trzeci4 iub zatwierdzone.
(2O73/2OO5,ilt. 5 ust l i 5)

w pr.yp"dk"
6.

ust.2

metody wykonytvania badan okreSione w zalilczntktt l,
l2O73l2OO5,

5.

4 ust.

- czQstotliwosc badafr zapewniajacq wlasciwa oceng produktow na koniec procesu
produkcji oraz w okresie przydatnoSci do spo2ycia;
l2O73l2OO5,

4.

1

wszystkie mikroorganizmy, d1a kt6rych okreSlono kryteria bezpieczeristwa ZlrwnoScr;

2.

3

ust.

I 2OO5, zal. I, rozdz. 1,

pkt.

1.2.

P"bt..""* p.6b.k -tykonywanie badan w zakresie kryteriow bezpieczenstwa 2ywnoSci
realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
l2O73l2OO5, trt.4 ust.
podj4l
dzialania
il-p.ryp-.dk.t,ry"kanianiezadawalajqcych wynik6w badai zoklad

1

matace na celu:
8.

9.

-

wykrycie przyczyny niezgodnoSci i wdro2enie Srodk6w naprawczych;
12073/2OO5,

dt.7

ust.

1

- wycofanie produktu lub partii produkt6w z obrotu 1ub od konsument6w'
(2073/2OO5, trt. 7 ust.
zaklad
produkt6w
wycofanych
wykorzystania
innego
w p."yp"ar." przetworzema lub

i0. uzyskal zgodq

2

PLW.
{207312OO5,

627

trt.7 ust.2

tx;1l(ffi'

,=i,ri.Iiraa.lfiiiffi:

ffil

harmonogram pobierania pr6bek i wykonynvania badari w zakresre
krvteri6w higienv procesu uwzglgdniajacy:.
- wsrystkie grupy produkt6w wytwarzane przez zafdad, do kt6rych dane kryterium ma
zastosowanie;

z"kt.d p**da

1

{207312OO5,

2.

art.4 ust. I

- wszystkie mikroorgaaizmy, dla ktorych okreSlono kryteria higieny procesu;
l2O73l2OO5,

trt.4 ust.

I

- cre"totti*ose badan oraz etapy, na kt6rych nastqpuje pobieranie probek zapewniaj4ce
wlaSciwa ocenq higienY Produkcji;
-

pt""y p"bi..r"* p.6bek i metody

-

(2O7312OO5,

at.

4.

rozporzadzenia;

5.

referencyjne lub alternaty'wne zwalidowane w odniesieniu do
- -"t"4y
""rttty-".
metod referencyjnych i ceryfikowane przez stronQ trzecia lub zatwierdzone.

l2O73l2OO5,

(2073 I 2OO5,

6.

4 ust.

2)

anaTityczne okreSlone w zalaczniktt l, rozdz.2.4.

trt.5 ust.

at.

pobieranie pr6bek i wykonywanie badan w zakresie kryteriow higieny procesu
realizowale jest zgodnie z harmonogramem.
(207312OO5,

5 ust.

ilt.

I

1

i 5l

4 ust.

1

uzyskania niezadawalajacych wynikow badai zaklad podjql skuteczne
dzialania w zakresie poprawy higieny produkcji.

w p.ryp.am
7.

12073/2OO5, art. 7 ust. 4

Zaklad posiada harmonogram pobierania probek Srodowiskowych (obszary
8.

produkcyjne, sprzgt).
l2O73l2OO5, art. 5

ust.2

RTE, w kt6rych mo2liwy jest wzrost Listeriamonocatogenes,
probki Srodowiskowe badane sa w kierunku obecnosci Listeria monocatogenes.

w przypadku produkcji
9.

{2O73/2OO5, art. 5 ust. 2)

10.

1

Zakiad prowadzi anaTrze tendencji.
(207312OO5.

{t.9

okres przydatnosci do spo2ycia okreslonyjest na podstawie badari przechowalniczych
lub innych udokumentowanych procedur.
12073/2OO5, za1. tt,

2.

ia zo staly uwzglqdnione daj 4ce siq racj onalnie
i stosowania. Decyzja dotyczaca
przechowywania
ptzewidziee warunki dystrybucji,
temperatury lub temperatur stosowa:rych do ustalenia okresu przydatnoSci do spo2ycia
bierze pod uwagg zachowania konsumenckie.
l2O73l2OO5, art. 3 ust. 1 lit. b, ust.2, zal. II
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