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Odpowiednie pomieszczenia i wyposa2enie do dokonywania klasyfikacji jqj wedlug jakoSci i
wagi (z wyj4tkiem zakladow pakowania pracuj4cych wyl4cznie dla przemyslu spo2ywczego i
niespoZywczego w odniesieniu do wyposa2enia technicznego slu24cego do klasyfikacjijaj
wediug wagi).
(589/2008, art. 5 ust. 2'

2.

Wyposa2enie techniczne obe.jmu.j4ce :
- ttrz4dzenie do przeSwietlania jaj automatyczne lub przystosowane do pracy ci4glej i
umo2liwiaj4ce oddzielne badanie jakoSci poszczegolnych jai, lub inne odpowiednie

lttzqdzenie;
(589/2008,

3.
4

trt. 5 ust.

3 tit. al

- przyrz4dy do pomiaru wysokoSci komory powietrznej;
(589/2008, art. 5 ust. 3 lit. b

- sprzet do klasyfikacji jaj wg masy;
(589/2008, art. 5 ust. 3 lit

5.
{589/2008,

6.

trt.

5 ust.

3lit.

d

- sprzgt do znakowaniajaj.
{589/2008, art. 5 ust. 3 lit. d
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1

Jaja pozostaj4 czyste, suche, pozbawione obcych zapachow, skutecznie zabezpieczone
przed wstrz4sami i bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych.

2.

Jqia sa przechowywane i transportowane w temperaturze zapewniqi4cej optymalne
zachowanie ich wlaSciwoSci higienicznych, najlepiej stalej.

{853/2004, zal. II1, sekcja X, rozdz. l, ust.

1)

{853/2OO1, zal. III, sekcja X, rozdz. I, ust. 2)

3.

Jaja s4 dostarczane konsumentowi najpoZniej 21 dni od zniesienia.
(853/2004, zal. IIl, sekcja X, rozdz. I, ust.
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$8

znaku identyfikacyj nego na opakowania j aj.

1

(853/2004, zal. ll, sekcia I, czesi A, ust.
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Konstrukcja, rozmieszczenie oraz wyposaitenie zakladow zapewniaj4 oddzielenie
nasteouiacvch ooeracii:
- mycie, suszenie i ew. odka2anie zanieczyszczonychjaj;
{853/2004, za\. lll, sekcja X, rozdz. II, cz. I, ust. I

2.

- wybijanie

jaj, gromadzenie ich zau'artoSci i usuwanie

czgSci skorup

i blon;

1853/200.+, zal. III, sekcja X, rozdz. II, cz.

l, ust. 2)

lnne operacJe.
(853/2004. zal. III, sekcja X,rozdz.ll. cz. I. ust.3)

iiisiliffi:
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Skorupy jaj u2ywanych do wytwarzania produktow jajecznych s4 w pelni rozwinigte i
nienaruszone, ew. uZywa sie jaj pqknietych, ktore sa niezwlocznie wybijane.
@53/2OO4, za.l.

2.

ill, sekcjaX,

rozdz. II, cz. II, ust.

1

Plynna masa jajowa uZSnvana do wytwarzania produktow jajecznych pozyskana jest w
zatwierdzonym do tego celu zakladzie, zgodnie z wymogami opisanymi w czgsci VI pkt 1, 2,
3, 4 r7.
1853/2004, zal. Ill, sekcja x, rozdz. Il, cz. II, ust.
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Wybijane s4 jaja czyste i suche.
1853/2001, zal.

lll, sekcjaX, rozdz.Il,cz. III, ust. i)

Jaja u,ybija sig w sposob minimalizujqcy ryzyko zanieczyszczenta, zapewnia sig odpowiednie
2.

rddzielenie tej czynnoSci od innych operacji.
(85312OO4, zal. III, sekcjaX,

J.

rozdz.II,cz. III, ust.2)

Jaja stluczki s4 jak najszyb ciej przetw arzane.
(853/2004, zal. III. sekcja X,rozdz.ll, cz. IIl, ust.2l

4.

Jaja inne ni2 kurze, indycze czy perlicze s4 poddawane obrobce i przetwarzane oddzielnie,
przed ponownym przyst4pieniem do przetwatzaniajaj kurzych, tndyczych i perliczych
wszystkie urz4dzenia sq oczyszczone i zdezynfekowane.
(853/2004, zal. III, sekcja X, tozdz. ll, cz. lll, ust.

5.

a

3)

ZawaftoSe jaja nie jest pozyskiwana w drodze odwirowl'wanra czy rozgtiatania jaj,
odwirowywania nie stosuje sie rownieZ w celu otrzyml'wania pozostaloSci bialek
przeznaczortych do spoZycia przezludzi z pustych skorup.
(85312OO4, zal. III, sekcjaX,

rozdz.ll,cz. III, ust.4

wybiciu kaid,a cz4stka plynnej masy jajowej jest niezwlocznie poddawana przetworzeniu
w celu wyeliminowania zagroLeh mikrobiologicznych lub zmniejszenia ich do
Po

6.

dopuszczalnego poziomu.
(853/2004, za!. III, sekcja X, rozdz. ll, cz. III, ust. 5

7.

Partie plynnej masyjajowej, ktore zostaly niewystarczaj4co przetworzone, sq niezwlocznie
poddawane ponownemu przetworzeniu w t5,,m samym zakladzie,je2eli ten proces sprawia,
2e stajq sig one zdatne do spoZycia przezludzi.
la53/2OO4, zal.

lll, sekcjaX, rozAz.ll,cz- lll, ust.5

Partie plynnej masy jajowej rtzr,ar,e za niezdatne do spo2ycia przez ludzi poddawane sa
8.

denaturacji.
la53/2OO4, zal. III, sekcjaX, rozdz.lI,cz. III,

9.

ust.5

Przetwarzanie bialek przeznaczonych do wytwarzania albumin suszonych lub
krystalicznych, w przypadku gdy nie beda one nastgpnie poddawane obrobce cieplnej.
(853i 200.+, zal. Ill, sekcja X, rozdz. ll, cz. UI, ust. 6

W przypadku braku przetwarzania plynr,ej masy jajowej niezwlocznie po wybiciu, jest ona
przechowywana w stanie zamroi,onyrn lub w temp. nieprzekraczaj4cej 4"C maksymalnie
10.
przez 48h (z wykluczeniem produkt6w niezvfiocznie odcukrzanych).
(853/200,+, zal.

11

lll,

sekcja X, rozdz. ll, cz. III, ust. 7

Produkty niepodane stabilizacji umo2liwia;4cej ich przetrzymy'wanie w temp. pokojowej sa
schladzane do temperatury nie wyZszej ni2 4'C.
i853/2004, zal. IIl, sekcja x, rozdz. II, cz. III, ust. 8l

t2.

Produkty przeznaczone do zarnroizenia s4 zamrazate niezutlocznie po przetworzeniu.
(853/2004, zal. III, sekcja X, rozdz. lI, cz. III, ust.

8)

Stq2enie kwasu maslowego 3-OH w suchej masie niezmody'fikowanego produktu ja,iecznego
nie przekracza 10 mg/kg.
(85312OO4, za1. III, sekciaX, rozdz.IL,cz. IV,

2.

Zawaftoic kwasu mlekowego w surowcu r.ie przekracza 1g/kg w suchej masie
produktow fermentowanych).

(z

ust. I

wyjqtkiem

(853/2OO4, zal. III, sekciaX, rozdz.II,cz. IV, ust.2l

PozostaloSci
a

skorupjaj, blon i innych

czqsteczek w przetworzonym produkcie nte

przekraczaj7 100 mg/kg produktu.
(853/2OO4, zal. III, sekcja X,rozdz.ll, cz. IV, ust.3)

Produktyjajeczne przeznaczone do wykorzystania w formie skladnikow w procesre
wytwarzania innych produktow zaopatrzone s4 w etykietg wskazujqcq temp.
przechowywania oraz okres obowi4zkowego zachowania takiej konserwacji.
{853/2004,

2.

a}. III, sekcjax, rozdz.Il, cz. V, ust.

1)

Umieszczenie na etykiecie plynnej masy jajowej wyrazow,niepasteryzowana plynna masa
iajowa - do obrobki w miejscu przezraczenia" oraz d.aty i godztny wybicia.
(853/2004, zal. lll, sekcja x, rozdz. ll, cz. V, ust.
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Znak identyfikacll'nyjest nanoszony przed opuszczeniem zakladu przez produkt.
(853 /2OO4, zal. II, sekcja I, czese A,

2.

ust.

1

w przypadku, gdy opakowanie produktujest usunigte, lubjest ono dalej przetwatzanew
inn5rm zakladzie, produkt jest zaopatrywany w nowy znak identyfikaryiny, zawierqi4cy
numer zatwierdzenia zakladu, w ktorym te czynnoSci s4 przeprowadzane.
(853/2004, zal. II, sekcjal, czesiA, ust.2l

3.

Znakjest czytelny i trwaly, wyra2nie widoczny, czcionki latwe do rozszyfrowania.
{.85312OO4, zal. II, sekcja I, czesi B, ust. 5l

4.

Znak identyfikacyjny ma prawidlowy ksztalt i za.wiera wymagane informacje.
la53l2OO4, zal. II, sekcja I, czesa B, ust.

5.

6,7,

8

Sposob nanoszenia znaku identyfikacyjnegojest zgodty z wymaganiami.
185312001, zal. II, sekcja I, czesi C, ust. 9,

1

1, 13

W pr4zpadku niestosowania znaku identyfikacyjnego dla produktowjajecznych w stanie
6.

plynnym lub produktow sproszkowanych, przewoionych iuzem, informacje wymagane dla
znaku identyfikacyjnego s4 umieszczone w dokumentacjitowarzysz4cej przesylce.
1853

1.

/2OO4, zal. II, sekcja I, czesi C, ust. 12)

Data produkcji oraz data zamroLenia fieZeli jest rolna od, daty produkcji) udostgpniana jest
dla przedsigbiorstw sektora spoZlni;vczego, ktorym dostarczana jest fuwnosc, w spos6b
gwarantuj4cy ichjasnoSc ijednoznacznoSc (do momentu etykietowania ZywnoSci zgodnego
z rozporzadzeniem lL69 I 2Ol 1 lub wykorzystl'wania jej do dalszego ptzetwarzania).
{853/2OO4, zal. ll, sekcja IV, ust. 2 i 3)

W przypadku 2ywnoSci wytworzonej
2.

zpartli surowcow

o roZnych

datach produkcji i

zamrozenta udostgpniana jest informacja o najwczeSniejszej dacie odpowiednio produkcji
lub zamroitenia.

Frrifir
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(853/2004, zal. II, sekcja IV, ust. 2)
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Zaklad, posiada harmonogram pobierania probek i wykonywania badan w zakresie
kryteriow bezpieczenstwa 2yurnoSci uwzglgdniaj4cy:

I

- wszystkie grupy produktow wytwarzane przez zaklacT, do ktorych dane kqrterium ma
zastosowanie (z zastrzeheniem wyj4tkow od badania w kierunku Listeia monocytogenes\;
1207312OO5,

2.

- wszSzstkie mikroorganizmy, dla ktorych okre6lono

trt. 4 ust.

1)

kryteria bezpieczenstwa 2ywnoSci;
(2O73/2OO5,

ilt.

4 ust.

1)

3.

- czgstotliwosc badah zapewniaj4c4 wlaSciwa ocene produktow na koniec procesu produkcji
oraz w okresie przydatnosci do spo2ycia;

4.

(2073/2OO5, trt. 4 ust. 2)
- plany pobierania probek i metody wykonywania badan okreSlonew za)4cznlkul, rozdz. I
rozporzadzenia;
12073/2OO5,

ilt.

5 ust. 1|

5.

- metody analityczne referencyjne lub alternatyuvne zwalidowane w odniesieniu do metod
referencyjnych i ceryfikowane przez strone trzeciq lub zatwierdzone.

6.

Pobieranie probek i wykonyrvanie badafl w zakresie kry'teriow bezpieczenstwa 2ywnoSci
realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

12073

l2OO5,

trt.

12073/2OO5,

5 ust. 1 i 5)

ilt.4

ust.

1)

W przypadku uzyskania niezadawalaj4cych wynikow badafr zaklad podjal dzialania majqce

7.

8.

9.

na celu:
- wykrycie przyczyny niezgodnoSci i wdro2enie Srodkow naprawczych;
(2073/2OO5,

trt.

7 ust-

1)

- wycofanie produktu lub partii produktow z obrotu lub od konsumentow.
W przypadku przetworzenia
uzyskal zgodg PLW.

2073 l2OO5, ilt.
lub innego wykorzystania wycofanych produktow zaklad

12073

324

/2OO5,

7 ust. 2)

trt. 7 ust.

2)

,W
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zaklad. posiada harmonogram pobieraria probek i wykonJrvania badan w zakresie
kryteriow higieny procesu uwzglgdniaj4cy:
- ws4rstkie grupy produktow wytwarzane przez zaklad, do ktorych dane kryterium ma
zastosowanie;
(2073/2OO5,

2.

a

- wszystkie mikroorganizmy, dla ktorych okreslono

trt. 4 ust.

r)

kryteria higieny procesu;

l2O73l2OO5, trt. 4 ust.
- czgstotliwosc badai oraz etapy, na ktorych nastgpuje pobieranie probek zapewniaj4ce
wlaSciw4 oceng higieny produkcii;
12073

/2OO5,

trt. 4 ust.

2l

- plany pobierania probek i metody analttyczne okreSlone w zal4czniktt I, rozdz. 2.3.
4.

rozporzadzenia;

5.

(2073/2OO5, at. 5 ust.
- metody analityczne referencyjne lub alternatyrvne zwalidowane w odniesieniu do metod
referencyjnych i ceryfikowane przez strong trzeciq lub zatwierdzone.

6.

Pobieranie probek i wykonywanie badari w zakresie kryteriow higieny procesu realizowane
iest zgodnie z harmonogramem.

12073

1

l2OO5, art. 5 ust. 1 i 5

12073/2OO5,

trt. 4 ust.

1

W przypadku uzyskania niezadawalaj4cych wynikow badan zaklad podj4l skuteczne

dzialania w zakresie:

- kontroli skutecznosci obrobki termicznej i Srodkow zapobiegaj4cych wtornemu
7.

zanieczyszczeniw;
trt. 7, ust.

(2073/2OO5,

8.

9.

4)

- selekcji surowcow, ich jakoSci;
12073

l2OO5, art. 7, ust. 4)

12073

/2OO5, art. 7, ust. 4)

- poprawy higieny produkcji.
Zaklad posiada harmonogram pobierania pobek Srodowiskowych (obszary produkcyjne,

10.

sprzet).
{2073 /2OO5,

ilt.

5 ust. 2)

Zaklad prowadzi analizg tendencji.
11
12073

/2OO5,

fft.91

Okres przydatnoSci do spoZycia okreSlonyjest na podstawie badan przechowalniczych lub
1

innych udokumentowanych procedur.
{2073/2OO5, zal.

lll

W badaniu okresu przydatnoSci do spo2ycia zostaly uwzglgdnione dajqce sig racjonalnie
2.

przewidziee warunki dystrybucji, przechowywania i stosowania.
(207312OO5,

424

art.3 ust. I lit.

b, ust. 2, zal. II)

ffi}}i

