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A BIZOTTSÁG .../.../EU RENDELETE

(XXX)

a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 
2074/2005/EK rendelet mellékleteinek módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 
szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen 
annak 10. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének 
megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 
854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2 és különösen annak 17. cikke (1) 
bekezdésére és 18. cikke 3. és 10. pontjára,
mivel:

(1) A 853/2004/EK rendelet megállapítja az állati eredetű élelmiszerek különleges 
higiéniai szabályait az élelmiszer-ipari vállalkozókra vonatkozóan. Az említett 
rendelet II. mellékletének megfelelően a vágóhidakat üzemeltető élelmiszer-ipari 
vállalkozóknak a vadak kivételével minden – a vágóhídra küldött vagy szánt – állat 
tekintetében kérniük, fogadniuk és ellenőrizniük kell az élelmiszerláncra vonatkozó 
információkat, és azok szerint kell eljárniuk. Ezek közé az információk közé tartozik a 
származási gazdaság állapota.

(2) A húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok 
megállapításáról szóló 2075/2005/EK rendeletet módosító …/…/EK bizottsági 
rendelet3 a vizsgálati előírásoktól való eltérést tesz lehetővé az ellenőrzött állatszállási 
feltételeket alkalmazó gazdaságok számára. Az ilyen információkat ezért szerepeltetni 
kell a vágóhídnak megadott, az élelmiszerláncra vonatkozó információk között annak 
érdekében, hogy a tagállamok a megfelelő trichinellavizsgálati rendszert 
alkalmazhassák.

(3) A 853/2004/EK rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
vágóhídon kívüli kényszervágáson átesett állatok húsa alkalmas emberi fogyasztásra. 
Mivel a kényszervágásból származó olyan húsok, amelyek sikeresen átestek a 
húsvizsgálaton, nem jelentenek közegészségügyi kockázatot, törölni kell az említett 
rendeletből a különleges állat-egészségügyi jelölésre vonatkozó előírást és a 
kényszervágásból származó hús nemzeti piacra történő korlátozását, valamint a 

                                               
1 HL L 139., 2004.4.30., 55. o.
2 HL L 139., 2004.4.30., 206. o. 
3 C (2013) …. (SANCO/11157/2012).
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854/2004/EK rendeletből a kényszervágásból származó hús különleges állat-
egészségügyi jelölésére vonatkozó előírást.

(4) A 854/2004/EK rendelet megállapítja az állati eredetű termékek hatósági 
ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályokat. Az említett 
rendelet I. melléklete szabályokat állapít meg a levágást megelőző vagy levágást 
követő vizsgálatokra – köztük a szemrevételezéses vizsgálatra – és a friss húshoz 
kapcsolódó sajátos veszélyekre vonatkozóan. 

(5) A 854/2004/EK rendelet szerint bizonyos korlátozások mellett hatósági 
segédszemélyzet nyújthat segítséget a hatósági állatorvosnak a hatósági ellenőrzések 
során. A levágást megelőző élőállat-vizsgálatokkal és az állatjóléti ellenőrzésekkel 
kapcsolatban a hatósági segédszemélyzet számára engedélyezni kell, hogy a 
rendellenességet mutató állatok előzetes kiválasztásával segítse a hatósági állatorvost. 

(6) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2011. október 3-án tudományos 
véleményt fogadott el azokról a közegészségügyi veszélyekről, amelyekre a hús 
(sertéshús) vizsgálata során figyelemmel kell lenni4; ez a dokumentum azt a 
következtetést vonta le, hogy a levágást követő vizsgálatok során a jelenlegi előírások 
szerint elvégzendő tapintásos és bemetszéses vizsgálatok a keresztszennyeződés 
veszélyét hordozzák. A keresztszennyeződés megelőzése érdekében az ilyen tapintásos 
és bemetszéses vizsgálatokat a továbbiakban csak arra az esetre lenne szükséges 
előírni, ha rendellenességeket észlelnek. Az említett véleményben az EFSA 
megállapítja, hogy a sertések szívbelhártya-gyulladását előidéző kórokozók 
közegészségügyi szempontból nem relevánsak. Mivel a szív rutinszerű bemetszése 
biztonsági szempontból nem szükséges, a továbbiakban nem kell előírni.

(7) Ugyanebben a véleményben az EFSA megállapítja, hogy a szalmonella a sertéshús-
fogyasztáshoz kapcsolódó jelentős közegészségügyi kockázatot képvisel, és javasolja a 
hasított sertések szalmonellával való fertőzésének megelőzését. 

(8) A 854/2004/EK rendelet I. melléklete IV. szakaszának IX. fejezete rendelkezéseket 
állapít meg a hatósági állatorvos meghatározott veszélyekhez kapcsolódó feladataira 
vonatkozóan. A hatósági állatorvos számára sajátos feladatokat kell előírni a 
Salmonella vonatkozásában, különösen a vonatkozó uniós jogszabályok be nem tartása 
esetén. A sertéshús vizsgálatába bele kell foglalni mindenekelőtt az élelmiszerek 
mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági 
rendeletben5 megállapított, a hasított sertésekben előforduló Salmonellára vonatkozó 
jelenlegi technológiai higiéniai kritérium felügyeletét, valamint – bizonyos uniós 
jogszabályok be nem tartása esetén – az élelmiszer-ipari vállalkozók általi 
intézkedések meghozatalának biztosítását. A felügyelet ezen túlmenően 
költséghatékony eszközt jelent a Salmonella sertéshús-termelési láncban történő, a 
zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat 
módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2003. november 17-i 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv6 szerinti 
kötelező nyomon követésére vonatkozó információk szolgáltatása terén is.

(9) A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és 
a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések 

                                               
4 EFSA Journal 2011; 9(10):2351.
5 HL L 338., 2005.12.22., 1. o.
6 HL L 325., 2003.12.12., 31. o.
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megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettől való 
eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 
2005. december 5-i 2074/2005/EK bizottsági rendelet7 különös követelményeket 
határoz meg a sertések levágást követő, opcionális szemrevételezéses vizsgálatára 
vonatkozóan. A levágást követő vizsgálatra vonatkozó, a 854/2004/EK rendeletben 
megállapított szokásos követelményeknek az ebben a rendeletben javasolt módosításai 
a sertések tekintetében irrelevánssá teszik a 2074/2005/EK rendeletben meghatározott, 
a sertések opcionális szemrevételezéses vizsgálatára vonatkozó követelményeket, így 
azokat módosítani kell.

(10) A rendeletben foglalt követelmények azzal járnak, hogy mind az élelmiszer-ipari 
vállalkozóknak, mind az illetékes hatóságoknak módosítaniuk kell a jelenlegi 
gyakorlataikat. Indokolt tehát lehetővé tenni e rendelet késleltetett alkalmazását.

(11) A 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 2074/2005/EK rendeletet ezért ennek 
megfelelően módosítani kell.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem 
a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 853/2004/EK rendelet módosítása

Az 853/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet III. szakasza 3. pontjának a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) a származási gazdaság állapota vagy a regionális állat-egészségügyi állapot, 

valamint az, hogy a gazdaságról hivatalosan elismerték-e, hogy a 
2075/2005/EK bizottsági rendelet* IV. melléklete I. fejezete A. pontjának 
megfelelően ellenőrzött állatszállási feltételeket alkalmaz a Trichinella
tekintetében;

_______________________
* HL L 338., 2005.12.22., 60. o.”

2. A III. melléklet I. szakaszának VI. fejezetében a 9. pontot el kell hagyni. 

2. cikk
A 854/2004/EK rendelet módosítása

A 854/2004/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:
1. Az I. szakasz III. fejezetében a 7. pontot el kell hagyni.

2. A III. szakasz I. fejezetében a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„2. a levágást megelőző élőállat-vizsgálat és az állatok jólétével kapcsolatos 

ellenőrzések terén a hatósági segédszemélyzet csak tisztán gyakorlati 
feladatokban segédkezhet, ezek közé tartozhat a rendellenességet mutató 
állatok előzetes kiválasztása;” 

                                               
7 HL L 338., 2005.12.22., 27. o.
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3. A IV. szakasz IV. fejezetének B. részében az 1. és 2. pont helyébe a következő 
szöveg lép:
„1. A hasított sertéseken, illetve a sertések belső szervein az alábbi, levágást 

követő húsvizsgálati eljárásokat kell elvégezni: 
a) a fej és a torok szemrevételezéses vizsgálata; a száj, a toroknyílás és a 

nyelv szemrevételezéses vizsgálata; 
b) a tüdő, a légcső és a nyelőcső szemrevételezéses vizsgálata;

c) a szívburok és a szív szemrevételezéses vizsgálata;
d) a rekeszizom szemrevételezéses vizsgálata;

e) a máj, illetve a máj és a hasnyálmirigy nyirokcsomóinak (Lnn portales) 
szemrevételezéses vizsgálata;

f) a gyomor- és bélrendszer, a bélfodor, valamint a gyomor és a bélfodor 
nyirokcsomóinak (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales és caudales) 
szemrevételezéses vizsgálata;

g) a lép szemrevételezéses vizsgálata;

h) a vesék szemrevételezéses vizsgálata; 
i) a mellhártya és a hashártya szemrevételezéses vizsgálata;

j) az ivarszervek szemrevételezéses vizsgálata (a pénisz kivételével, ha már 
eltávolították); 

k) kocáknál az emlő és nyirokcsomóinak (Lnn. supramammarii) 
szemrevételezéses vizsgálata; 

l) fiatal állatok köldöktájékának és ízületeinek szemrevételezéses 
vizsgálata.

2. Ha az állatok származási gazdaságára vonatkozó járványügyi vagy egyéb 
adatok, az élelmiszerláncra vonatkozó információk vagy a levágást megelőző 
élőállat-vizsgálat megállapításai és/vagy a releváns rendellenességek levágást 
követő vizuális észlelése lehetséges közegészségügyi, állat-egészségügyi vagy 
állatjóléti kockázatokat jeleznek, a hasított sertéseken és a sertések belső 
szervein a levágást követő további bemetszéses és tapintásos eljárásokat kell 
végezni. Az észlelt kockázatoktól függően ezen eljárások a következőket 
foglalhatják magukba:

a) az állkapocs alatti nyirokcsomók (Lnn. mandibulares) bemetszése és 
vizsgálata;

b) a tüdő, a hörgők körüli nyirokcsomók és a gátorközi nyirokcsomóknak 
(Lnn. bifurcationes, eparteriales és mediastinales) tapintásos vizsgálata. 
A légcsövet és a főhörgőket hosszában fel kell nyitni, és a tüdőt a felső 
harmadánál, a fő tengelyére merőlegesen be kell metszeni; ezek a 
bemetszések nem szükségesek, ha a tüdőt kizárják az emberi 
fogyasztásból;

c) a szív hosszanti irányú bemetszése a szívkamrák felnyitása és a 
kamraközi sövény átvágása céljából;

d) a máj és nyirokcsomóinak tapintásos vizsgálata;
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e) a gyomor és a bélfodor nyirokcsomóinak tapintásos vizsgálata és –
szükség esetén – bemetszése;

f) a lép tapintásos vizsgálata;

g) a vesék és a vese nyirokcsomóinak (Lnn. renales) bemetszése;
h) az emlő feletti nyirokcsomók bemetszése;

i) fiatal állatok köldöktájékának és ízületeinek tapintásos vizsgálata, 
valamint szükség esetén a köldöktájék bemetszése és az ízületek 
felnyitása.”

4. A IV. szakasz IX. fejezete a következő G résszel egészül ki:

„G. Salmonella
1. A 2073/2005/EK bizottsági rendelet* 1. cikke első bekezdésének sérelme 

nélkül az illetékes hatóság a következő intézkedések alkalmazásával 
ellenőrzi, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók helyesen hajtják-e végre 
az említett rendelet I. mellékletének 2.1.4. pontját (a hasított sertésekben 
előforduló Salmonellára vonatkozó technológiai higiéniai kritérium):

a) hatósági mintavétel az élelmiszer-ipari vállalkozók által 
alkalmazottal megegyező módszerrel és az általuk használt 
mintavételi területről. Minden vágóhídon évente legalább 49** 
véletlenszerűen kiválasztott mintát kell venni. Kockázatértékelés 
alapján kis vágóhidak esetében csökkenthető ez a mintaszám;

és/vagy

b) az élelmiszer-ipari vállalkozók által a 2073/2005/EK rendelet 5. 
cikke (5) bekezdésének megfelelően, a rendelet I. mellékletének 
2.1.4. pontja keretében vett minták teljes számára és a 
szalmonellával fertőzött minták számára vonatkozó valamennyi 
információ összegyűjtése;

és/vagy

c) a nemzeti ellenőrzési programok keretében azon tagállamokban 
vagy tagállami régiókban vett minták teljes számára és a 
szalmonellával fertőzött minták számára vonatkozó valamennyi 
információ összegyűjtése, amely tagállamokra vagy régiókra 
vonatkozóan a sertéshús-termelést illetően a 853/2004/EK rendelet 
8. cikkének megfelelően különleges garanciák kerültek 
jóváhagyásra.

2. Ha a technológiai higiéniai kritériumot több alkalommal nem tartják be, 
az illetékes hatóság cselekvési tervet kér az élelmiszer-ipari 
vállalkozótól, és szigorúan felügyeli annak eredményét.

3. A minták teljes számáról és a szalmonellával fertőzött minták számáról a 
2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv*** 9. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően jelentést kell benyújtani, különbséget téve az 
1. pont a), b) és c) pontja alkalmazásával vett minták között.

________________
* HL L 338., 2005.12.22., 1. o.
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** Ha valamennyi minta negatív, a fertőzöttség 95 %-os statisztikai bizonyossággal 6 % 
alatt van.

*** HL L 325., 2003.12.12., 31. o.”

3. cikk
A 2074/2005/EK rendelet módosítása

A 2074/2005/EK rendelet VI. B. mellékletének 3. pontjában az a) alpontot el kell hagyni.

4. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 
lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2014. június 1-jétől kell alkalmazni.

A 854/2004/EK rendelet I. melléklete IV. szakasza IX. fejezete G. részének 3. pontja azonban 
2015. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO


