
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego 

ZAŁĄCZNIK III 

WYMOGI SZCZEGÓLNE 
SEKCJA I: MIĘSO HODOWLANYCH ZWIERZĄT KOPYTNYCH 

ROZDZIAŁ VI: 
UBÓJ Z KONIECZNOŚCI POZA UBOJNIĄ 

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby mięso hodowlanych zwierząt 
kopytnych poddanych ubojowi z konieczności poza ubojnią było wykorzystane do celów spożycia 
przez ludzi wyłącznie, jeżeli spełnia poniższe wymogi. 

1. Zwierzę zdrowe pod wszystkimi innymi względami miało wypadek, który uniemożliwił 
jego transport do ubojni z przyczyn podyktowanych jego dobrostanem. 

2. Zwierzę musi zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii. 
3. Zwierzę poddane ubojowi i odkrwawieniu musi zostać przewiezione do ubojni w 

higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki. Usunięcia żołądka i jelit, bez dalszego 
oczyszczania, można dokonać na miejscu, pod nadzorem lekarza weterynarii. Wszelkie 
usunięte wnętrzności muszą towarzyszyć zwierzęciu do ubojni, oraz muszą być oznakowane 
jako przynależące do tego zwierzęcia. 

4. Jeżeli od chwili dokonania uboju do przybycia do ubojni upływa więcej niż dwie godziny, 
zwierzę musi zostać zamrożone. Jeżeli klimat na to zezwala, nie ma konieczności 
poddawania zwierzęcia chłodzeniu aktywnemu. 

5. Zwierzęciu musi towarzyszyć do ubojni oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, 
z którego hodowli dane zwierzę pochodzi, stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz 
zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innego 
leczenia, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat 
podawania i okresów karencji. 

6. Zwierzęciu musi towarzyszyć do ubojni oświadczenie lekarza weterynarii, stwierdzające 
korzystny wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z 
konieczności, a także charakter leczenia, jakie zastosował lekarz weterynarii wobec danego 
zwierzęcia. 

7. Zwierzę poddane ubojowi musi nadawać się do spożycia przez ludzi w następstwie 
przeprowadzenia badania poubojowego w ubojni, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
854/2004, w tym także po dokonaniu dodatkowych badań, jakie są wymagane w przypadku 
uboju z konieczności. 

8. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są przestrzegać wskazówek 
dotyczących wykorzystania mięsa, jakich może udzielić im urzędowy lekarz weterynarii po 
przeprowadzeniu badania poubojowego. 

9. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego nie mogą wprowadzać do obrotu mięsa zwierząt 
poddanych ubojowi z konieczności, chyba że jest ono opatrzone specjalnym znakiem 
jakości zdrowotnej, którego nie można pomylić ze znakiem jakości zdrowotnej 
przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 ani ze znakiem identyfikacyjnym 
określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, sekcja I. Mięso takie można 
wprowadzać do obrotu wyłącznie w Państwie Członkowskim, w którym dokonano uboju 
oraz zgodnie z prawem krajowym. 


