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Podmioty prowadz^ce
• produkcjf pierwotnq
• skup

owocdw 1 warzyw

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Ostrowi Mazowieckiej, w zwi^zku

z rozpoczftym sezonem produkcji i zbioru owocow i warzyw, przypomina o obowiqzku

przestrzegania - przez producentow pierwotnych jak rdwniez skup6w owoc6w i warzyw - wymagan

okreslonych w zat^czniku I (PRODUKCJA PODSTAWOWA) do rozporz^dzenia (WE) Nr 852/2004

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny ̂ rodkdw spotywczych

(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. z pozn. zm.), oraz o obowi^u identyfikowalnosci srodkow

spo2ywczych, o kt6rym mowa w art. 18 rozporzqdzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawlaj^cego ogdlne zasady i wymagania prawa tywnoKiowego.

powohij^cego Europejski Urz^d ds. Bezpieczenstwa Z^ywnosci i ustanawiaj^cego procedury

w zakresie bezpieczenstwa tywno^ci (Dz. Urz. L 31 z dn. 01.02.2002r. z p6zn. zm.).

W iwietle art. 18 ww. rozporzqdzenia (WE) Nr 178/2002 naleiy zapewnid mozliwosd

monitorowania ZywnoSci (...). Podmioty dzialaj^ce na rynku spoZywczym powinny moc

zidentyfikowad kaid^ osob?, ktora dostarczyla im srodek spozywczy. W tym celu podmioty te

powinny utworzyd systemy i procedury umoZliwiaJ^ce przekazanie takich informacji na z^danie

wlasciwych wladz. Podmioty dzialaj^ce na rynku spozywczym (...) powinny utworzyc systemy

i procedury identyfikacji irmych przedsi?biorstw, ktdrym dostarczyli swoje produkty. Zywnosc (...)
wprowadzana na rynek lub, ktdra moze bye wprowadzona na ten rynek we Wspolnocie, powinna byd

etykietowana lub oznakowana zgodnie z obowi^zuj^cymi wymogami.

Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Ostrowi Mazowieckiej

informuje, Ze w Dzienniku Urz^dosvym Unii Europejskiej C163/1 z dnia 23.05.2017 r. zostaly

opublikowane wytycznc Komisji Europejskiej dotycz%ce ograDiczania ryzyka

mikrobiologicznego w odniesieniu do swietycb owocow i warzyw na etapie produkcji

a.
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podstawowej poprzez przestrzeganle zasad bigieny {https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/rXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0523(03)&from=PL).
Powyiszy dokument ma na celu udzielenie producentom na poziomie produkcji podstawowej

(bez wzgl^du na wielkosc przedsi^biorstwa) pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu
wymogow dotycz^cych higieny w odniesieniu do produkcji i obrobki swieiych owoc6w i warayw.
Dokument zawiera wytyczne dla producentdw dotycz^ce sposobdw niwelowania zagroien dla
bezpieczenstwa mikrobiologicznego Zywno^ci poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dobre praktyki
higieniczne (GHP) w produkcji podstawowej ̂ wieiych owocow i warzyw.

Jednocze^nie Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Ostrowi Mazowieckiej informuje,
na stronach intemetowych Instytutu Ogrodnictwa w Skiemiewicach dost?pne s^

publikacje/broszury, ktore mog^ bye przydatne w panstwa dziatalnosci zwi^zanej z wprowadzaniem
do obrotu iwieiych owocow b§dz warzyw, m.in.;

1. „Poradnik dobrej praktyki higienicznej i wdraiania systemu HACCP dla miejsc sortowania,
pakowania i przechowywania iwieiych owoc6w i warzyw"

2. „Zdrowa ̂ ywnoid: mikrobiologiczne bezpieczertstwo w produkcji rolniczej".

Przedmiotowe materialy prezentowane na stronach:

• http://www.inhon.pI/files/program_wieloIetni/PW_20I5_2020_IO/spr_2015/3.5_2015%20broszura.pdf
• http://www.inhort.p1/files/program_wieloIetni/wyka2_pubUkacji/obszar4/4.7_Broszura_l_2014.pdf
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