
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1292/2005

z dnia 5 sierpnia 2005 r.

zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie żywienia zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające
przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektó-
rych postaci pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1),
w szczególności jego art. 23 ust.1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady
dotyczące karmienia zwierząt białkiem pochodzenia
zwierzęcego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) wśród
zwierząt.

(2) Rozporządzenie to zabraniało nawet stosowania niektó-
rych białek zwierzęcych w karmieniu zwierząt hodowla-
nych, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że białka
takie mogą być zarażone TSE lub mogłyby uniemożliwić
wykrycie w paszach niewielkiej ilości białek potencjalnie
zarażonych TSE. W rozporządzeniu tym określono
również „tolerancję zero” zabronionych składników zwie-
rzęcych w paszach.

(3) Dyrektywa Komisji 2003/126/WE z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie analitycznej metody określania skład-
ników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej
kontroli pasz (2) przewiduje, że urzędową analizę pasz
przeprowadza się w celu urzędowej kontroli występo-
wania, identyfikacji lub oszacowania ilości składników
pochodzenia zwierzęcego w paszach zgodnie
z przepisami tej dyrektywy. Badanie biegłości laborato-
riów przeprowadzane zgodnie z przepisami wymienionej
dyrektywy przez Instytut Materiałów Referencyjnych
i Pomiarów przy Komisji (IRMM-JRC) wykazało, że bieg-
łość laboratoriów w zakresie wykrywania w paszach
niewielkich ilości białek pochodzących od ssaków uległa
znacznej poprawie.

(4) Poprawa biegłości laboratoriów przyczyniła się do
wykrycia przypadkowego wystąpienia drzazg kostnych,
w szczególności u roślin bulwiastych i korzeniowych.
Dowody naukowe wykazały, że nie można uniknąć

zanieczyszczenia tych roślin obecnymi w glebie drzaz-
gami kostnymi. Przesyłki z zanieczyszczonymi roślinami
bulwiastymi i korzeniowymi są usuwane zgodnie
z dyrektywą Rady 95/53/WE z dnia 25 października
1995 r. ustalającą zasady dotyczące organizacji urzędo-
wych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt (3), i w
wyniku tego w wielu przypadkach muszą być niszczone.
W celu zapobiegania nierównomiernemu stosowaniu
wymienionej dyrektywy, Państwom Członkowskim
powinno zezwolić się na przeprowadzenie oceny ryzyka
wystąpienia składników pochodzenia zwierzęcego
u roślin bulwiastych i korzeniowych przed stwierdzeniem
naruszenia zakazu paszowego.

(5) W dniach 25 i 26 maja 2000 r. Naukowy Komitet Steru-
jący (SSC) uaktualnił swoje sprawozdanie i opinię
w sprawie bezpieczeństwa hydrolizatów białkowych
produkowanych z surowych skór przeżuwaczy, przyjęte
podczas spotkania w dniach 22 i 23 października 1998 r.
Warunki, na podstawie których hydrolizaty białkowe
można uznawać za bezpieczne zgodnie z wymienioną
opinią, są ustalone w rozporządzeniu (WE) nr
1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3
października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzę-
cego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (4). Od
dnia 1 maja 2004 r. warunki te mają również zastoso-
wanie do hydrolizatów białkowych przywożonych
z krajów trzecich. Dlatego też karmienie przeżuwaczy
hydrolizatami białkowych otrzymywanych z surowych
skór przeżuwaczy nie powinno być zabronione.

(6) W swojej opinii z dnia 17 września 1999 r. w sprawie
powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego oraz
w opinii z 27–28 listopada 2000 r. w sprawie nauko-
wych podstaw dla zakazu stosowania białek zwierzęcych
w karmieniu wszystkich zwierząt hodowlanych, SSC
stwierdził, że nie ma dowodów na naturalne występo-
wanie TSE u zwierząt hodowlanych innych niż przeżu-
wacze hodowanych w celu produkcji żywności, takich
jak świnie i drób. Ponadto zważywszy, że kontrole
zakazu stosowania białek zwierzęcych polegają na
wykrywaniu włókien kości i mięśni w paszach, produk-
tach z krwi i hydrolizatach białkowych pochodzących od
zwierząt innych niż przeżuwacze nie powinny uniemoż-
liwiać kontroli na obecność białek potencjalnie zarażo-
nych TSE. Z tego względu ograniczenia dotyczące
karmienia zwierząt hodowlanych produktami z krwi
i hydrolizatami białkowymi pochodzącymi od zwierząt
innych niż przeżuwacze powinny zostać złagodzone.
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(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 260/2005 (Dz.U. L 46
z 17.2.2005, str. 31).

(2) Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 78.

(3) Dz.U. L 265 z 8.11.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2001/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 234 z 1.9.2001, str. 55).

(4) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66
z 12.3.2005, str. 10).



(7) Warunki transportu, składowania i pakowania pasz
luzem zawierających przetworzone białka zwierzęce
powinny być jasno określone.

(8) W celu zachowania i polepszania jakości kontroli urzę-
dowych należy zapewnić systematyczną ocenę kompe-
tencji i szkolenia pracowników laboratoriów.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 999/2001. Ze względów praktycznych i w celu
zachowania przejrzystości, właściwe jest zastąpienie
w całości zmienionego załącznika IV.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zostaje
zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

KARMIENIE ZWIERZĄT

I. Rozszerzenie zakazu przewidzianego w art. 7 ust. 1

Zakaz przewidziany w art. 7 ust. 1 jest rozszerzony na karmienie:

a) zwierząt hodowlanych, z wyjątkiem karmienia mięsożernych zwierząt futerkowych hodowanych w celu produkcji
żywności:

i) przetworzonym białkiem zwierzęcym;

ii) żelatyną pochodzącą od przeżuwaczy;

iii) produktami z krwi;

iv) hydrolizatami białkowymi;

v) fosforanem dwuwapniowym i fosforanem trójwapniowym pochodzenia zwierzęcego („fosforanem dwuwap-
niowym i fosforanem trójwapniowym”);

vi) paszami zawierającymi białka wymienione w pkt od i) do v);

b) przeżuwaczy białkiem zwierzęcym i paszami zawierającymi takie białka.

II. Odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 7 ust. 1 i 2 oraz szczegółowe warunki stosowania takich
odstępstw.

A. Zakazy przewidziane w art. 7 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do:

a) karmienia zwierząt hodowlanych białkami, o których mowa w pkt i), ii), iii) i iv) oraz paszami uzyskanymi
z takich białek:

i) mlekiem, produktami na bazie mleka i siarą;

ii) jajami i produktami jajecznymi;

iii) żelatyną pochodzącą od zwierząt innych niż przeżuwacze;

iv) hydrolizatami białkowymi pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymanych ze skór
i skórek przeżuwaczy;

b) karmienia zwierząt hodowlanych innych niż przeżuwacze białkami, o których mowa w pkt i), ii) i iii) oraz
produktami uzyskanymi z takich białek:

i) mączkami rybnymi, zgodnie z warunkami określonymi poniżej w pkt B;

ii) fosforanem dwuwapniowym i fosforanem trójwapniowym, zgodnie z warunkami określonymi poniżej
w pkt C;

iii) produktami z krwi pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze, zgodnie z warunkami określonymi
poniżej w pkt D;

c) karmienia ryb mączkami z krwi pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze, zgodnie z warunkami
określonymi poniżej w pkt D;
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d) karmienia zwierząt hodowlanych roślinami bulwiastymi i korzeniowymi oraz paszami zawierającymi takie
produkty po wykryciu obecności drzazg kostnych może być dozwolone przez Państwo Członkowskie
w przypadku, gdy ocena ryzyka dała korzystny wynik. Przy ocenie ryzyka uwzględnia się przynajmniej liczbę
i możliwe źródło zakażenia oraz ostateczne miejsce przeznaczenia danej przesyłki.

B. Poniższe warunki mają zastosowanie w przypadku wykorzystania mączki rybnej, o której mowa w pkt A b) i) oraz
pasz zawierających mączki rybne do karmienia zwierząt hodowlanych innych niż przeżuwacze (nie ma zastoso-
wania w przypadku karmienia mięsożernych zwierząt futerkowych hodowanych w celu produkcji żywności):

a) mączki rybne produkowane są w zakładach przetwórczych przeznaczonych wyłącznie do produkcji produktów
pochodzenia rybnego;

b) przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu w Wspólnocie, każda partia przywożonych mączek rybnych jest
poddawana analizie mikroskopowej zgodnie z dyrektywą 2003/126/WE;

c) pasze zawierające mączki rybne są produkowane w zakładach, które nie produkują pasz dla przeżuwaczy
i które są zatwierdzone do tego celu przez właściwy organ.

W drodze odstępstwa od pkt c):

i) specjalne zezwolenie na produkcję pełnoporcjowych mieszanek paszowych z pasz zawierających mączki
rybne nie jest wymagane od przygotowujących je na własny użytek w gospodarstwie:

— zarejestrowanych przez właściwy organ;

— hodujących jedynie zwierzęta inne niż przeżuwacze;

— produkujących pełnoporcjowe mieszanki paszowe do użytku jedynie w tym samym gospodarstwie; oraz

— pod warunkiem, że pasze zawierające mączki rybne stosowane do produkcji zawierają mniej niż 50 %
surowego białka;

ii) produkcja pasz dla przeżuwaczy w zakładach, które również produkują pasze zawierające mączki rybne dla
innych gatunków zwierząt może być dozwolona przez właściwy organ z zastrzeżeniem następujących
warunków:

— pasze luzem i opakowane, przeznaczone dla przeżuwaczy są przechowywane w pomieszczeniach
fizycznie oddzielonych od pomieszczeń przeznaczonych dla pasz zawierających mączki rybne podczas
składowania, transportowania i pakowania;

— pasze przeznaczone dla przeżuwaczy są wytwarzane w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od
pomieszczeń, w których są wytwarzane pasze zawierające mączki rybne;

— szczegółowe rejestry zakupu i stosowania mączek rybnych oraz sprzedaży pasz zawierających mączki
rybne są zachowywane w celu udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat; oraz

— rutynowe badania są przeprowadzane w odniesieniu do pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy w celu
zapewnienia braku obecności zabronionych białek, w tym mączek rybnych;

d) etykieta i dokument towarzyszący paszom zawierającym mączki rybne posiadają wyraźny napis „zawiera
mączki rybne – nie może być stosowany do karmienia przeżuwaczy”;

e) zawierające mączki rybne pasze luzem są transportowane pojazdami, w których nie transportuje się w tym
samym czasie pasz dla przeżuwaczy. Jeżeli pojazd jest następnie używany do transportu pasz przeznaczonych
dla przeżuwaczy, musi być starannie wyczyszczony zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez właściwy organ
w celu uniknięcia zakażenia krzyżowego;
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f) stosowanie i składowanie pasz zawierających mączki rybne jest zabronione w gospodarstwach, w których
hodowane są przeżuwacze.

W drodze odstępstwa od tego warunku, właściwy organ może zezwolić na stosowanie i składowanie pasz
zawierających mączki rybne w gospodarstwach, w których hodowane są przeżuwacze, jeżeli upewniono się, że
w gospodarstwie wprowadzone zostały środki dla zapobieżenia, aby paszami zawierającymi mączki rybne nie
były karmione przeżuwacze.

C. Poniższe warunki mają zastosowanie w przypadku stosowania fosforanu dwuwapniowego i fosforanu trójwapnio-
wego, o których mowa w pkt A b) ii) oraz pasz zawierających takie białka do karmienia zwierząt hodowlanych
innych niż przeżuwacze (nie ma zastosowania w przypadku karmienia mięsożernych zwierząt futerkowych hodo-
wanych w celu produkcji żywności):

a) pasze zawierające fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy są wytwarzane w zakładach, które nie
przygotowują pasz dla przeżuwaczy i które są zatwierdzone do tego celu przez właściwy organ.

W drodze odstępstwa od tego warunku:

i) specjalne zezwolenie na produkcję pełnoporcjowych mieszanek paszowych z pasz zawierających fosforan
dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy nie jest wymagane od przygotowujących je na własny użytek
w gospodarstwie:

— zarejestrowanych przez właściwy organ;

— hodujących jedynie zwierzęta inne niż przeżuwacze;

— produkujących pełnoporcjowe mieszanki paszowe do użytku jedynie w tym samym gospodarstwie; oraz

— pod warunkiem, że pasze zawierające fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy, stosowane do
produkcji zawierają mniej niż 10 % całkowitego fosforu;

ii) produkcja pasz dla przeżuwaczy w zakładach, które również produkują pasze zawierające fosforan dwuwap-
niowy i fosforan trójwapniowy dla innych gatunków zwierząt może być dozwolone przez właściwy organ
z zastrzeżeniem następujących warunków:

— pasze luzem i opakowane, przeznaczone dla przeżuwaczy są wytwarzane w pomieszczeniach fizycznie
oddzielonych od pomieszczeń, w których są wytwarzane pasze zawierające fosforan dwuwapniowy
i fosforan trójwapniowy;

— pasze luzem, przeznaczone dla przeżuwaczy są podczas składowania, transportowania i pakowania
przechowywane w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń przeznaczonych dla pasz
luzem zawierających fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy;

— szczegółowe rejestry zakupu i stosowania fosforanu dwuwapniowego i fosforanu trójwapniowego oraz
sprzedaży pasz zawierających fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy są zachowywane w celu
udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat;

b) etykieta i dokument towarzyszący paszom zawierającym fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy
posiadają wyraźny napis „zawiera fosforan dwuwapniowy/trójwapniowy – nie może być stosowany do
karmienia przeżuwaczy”;

c) zawierające fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy pasze luzem są transportowane pojazdami,
w których nie transportuje się w tym samym czasie pasz dla przeżuwaczy. Jeżeli pojazd jest następnie używany
do transportu pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy, musi być starannie oczyszczony zgodnie z procedurą
zatwierdzoną przez właściwy organ w celu uniknięcia zakażenia krzyżowego;
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d) stosowanie i składowanie pasz zawierających fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy jest zabronione
w gospodarstwach, w których hodowane są przeżuwacze.

W drodze odstępstwa od tego warunku, właściwy organ może zezwolić na stosowanie i składowanie pasz
zawierających fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy w gospodarstwach, w których hodowane są
przeżuwacze, jeżeli upewniono się, że w gospodarstwie wprowadzone zostały środki dla zapobieżenia, aby
paszami zawierającymi fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy nie były karmione przeżuwacze.

D. Poniższe warunki mają zastosowanie w przypadku stosowania produktów z krwi, o których mowa w pkt A b) iii),
mączek z krwi, o których mowa w pkt A c) oraz pasz zawierających takie białka do karmienia odpowiednio
zwierząt hodowlanych innych niż przeżuwacze i ryb:

a) krew powinna pochodzić z ubojni zatwierdzonych przez UE, w których nie ubija się przeżuwaczy i które są
zarejestrowane jako nie przeznaczone do uboju przeżuwaczy i jest transportowana bezpośrednio do zakładu
przetwórczego w pojazdach przeznaczonych wyłącznie do transportu krwi zwierząt innych niż przeżuwaczy.
Jeżeli pojazd był używany do transportu krwi przeżuwacz, musi być po wyczyszczeniu skontrolowany przez
właściwy organ, zanim transportowana będzie w nim krew zwierząt innych niż przeżuwacze.

W drodze odstępstwa od tego warunku, właściwy organ może zezwolić na ubój przeżuwaczy w ubojniach
zbierających krew zwierząt innych niż przeżuwacze przeznaczoną do produkcji produktów z krwi i mączek
z krwi stosowanych w karmieniu odpowiednio zwierząt hodowlanych innych niż przeżuwacze oraz ryb, jeżeli
ubojnie te mają uznany system kontroli. System kontroli obejmuje przynajmniej:

— ubój zwierząt innych niż przeżuwacze jest fizycznie oddzielony od uboju przeżuwaczy;

— zbieranie, składowanie, transport i pakowanie krwi pochodzącej od zwierząt innych niż przeżuwacze
odbywa się w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, w których jest zbierana, składo-
wana, transportowana i pakowana krew pochodząca od przeżuwaczy; oraz

— regularnie pobierane próbki i przeprowadzane analizy krwi pochodzącej od zwierząt innych niż przeżu-
wacze na obecność białek przeżuwaczy;

b) produkty z krwi i mączki z krwi są produkowane w zakładzie przetwarzającym wyłącznie krew zwierząt
innych niż przeżuwacze.

W drodze odstępstwa od tego warunku, właściwy organ może zezwolić na produkowanie produktów z krwi
i mączek z krwi używanych do karmienia odpowiednio zwierząt hodowlanych innych niż przeżuwacze i ryb
w zakładach przetwarzania krwi przeżuwaczy, które dysponują uznanym systemem kontroli zapobiegającym
zakażeniu krzyżowemu. System kontroli obejmuje przynajmniej:

— przetwarzanie krwi zwierząt innych niż przeżuwacze w zamkniętym systemie fizycznie oddzielonym od
przetwarzania krwi przeżuwaczy;

— przechowanie surowca luzem i produktów końcowych luzem z krwi pochodzącej od przeżuwaczy odbywa
się w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, w których surowiec luzem i produkty
końcowe luzem niepochodzące od przeżuwaczy są przechowywane podczas składowania, transportu
i pakowania, oraz

— regularnie pobierane próbki i przeprowadzane analizy produktów z krwi pochodzącej od zwierząt innych
niż przeżuwacze oraz mączek z krwi na obecność białek przeżuwaczy;

c) pasze zawierające produkty z krwi i mączki z krwi są produkowane w zakładach, które nie przygotowują pasz
odpowiednio dla przeżuwaczy lub zwierząt hodowlanych innych niż ryby i które są zatwierdzone do tego celu
przez właściwy organ.
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W drodze odstępstwa od tego warunku:

i) specjalne zezwolenie na produkowanie pełnoporcjowych mieszanek paszowych z pasz zawierających
produkty z krwi i mączki z krwi nie jest wymagane od przygotowujących je na własny użytek
w gospodarstwie:

— zarejestrowanych przez właściwy organ;

— hodujących jedynie zwierzęta inne niż przeżuwacze w przypadku stosowania produktów z krwi, lub
jedynie ryby w przypadku stosowania mączki z krwi;

— produkujących pełnoporcjowe mieszanki paszowe do stosowania jedynie w tym samym gospodarstwie,
oraz

— pod warunkiem, że pasze zawierające produkty z krwi i mączek z krwi, stosowane do produkcji
zawierają mniej niż 50 % całkowitego białka;

ii) produkcja pasz dla przeżuwaczy w zakładach, które również produkują pasze zawierające produkty z krwi
i mączek z krwi odpowiednio dla zwierząt hodowlanych innych niż przeżuwacze lub ryby może być
dozwolona przez właściwy organ z zastrzeżeniem następujących warunków:

— pasze luzem i opakowane, przeznaczone dla przeżuwaczy lub zwierząt hodowlanych innych niż ryby
są wytwarzane w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, w których są wytwarzane
pasze zawierające produkty z krwi i mączki z krwi;

— pasze luzem przechowywane podczas składowania, transportu i pakowania w pomieszczeniach
fizycznie oddzielonych:

a) pasze przeznaczone dla przeżuwaczy są przechowywane oddzielnie od produktów z krwi i pasz
zawierających produkty z krwi;

b) pasze przeznaczone dla zwierząt hodowlanych innych niż ryby są przechowywane oddzielnie od
mączek z krwi i pasz zawierających mączki z krwi;

— szczegółowe rejestry zakupu i stosowania produktów z krwi i mączek z krwi oraz sprzedaży pasz
zawierających takie produkty są zachowywane w celu udostępnienia właściwemu organowi przez
przynajmniej pięć lat;

d) etykieta, towarzyszący dokument handlowy lub świadectwo zdrowia, w stosownym przypadku, pasz zawie-
rających produkty z krwi lub mączek z krwi posiadają wyraźny napis „zawiera produkty z krwi – do karmienia
zwierząt innych niż przeżuwacze” lub „zawiera mączki z krwi – tylko do karmienia ryb”, tam gdzie to
właściwe;

e) pasze luzem zawierające produkty z krwi są transportowane w pojazdach, w których nie transportuje się
w tym samym czasie pasz dla przeżuwaczy oraz pasze luzem zawierające mączki z krwi są transportowane
w pojazdach, w których nie transportuje się w tym samym czasie pasz dla zwierząt hodowlanych innych niż
ryby. Jeżeli pojazd jest następnie używany do transportu pasz przeznaczonych odpowiednio dla przeżuwaczy
lub zwierząt hodowlanych innych niż ryby, musi być starannie wyczyszczony zgodnie z procedurą zatwier-
dzoną przez właściwy organ w celu uniknięcia zakażenia krzyżowego;

f) stosowanie i składowanie pasz zawierających produkty z krwi jest zabronione w gospodarstwach, w których
hodowane są przeżuwacze, a stosowanie i składowanie pasz zawierających mączki z krwi jest zabronione
w gospodarstwach, w których hodowane są zwierzęta hodowlane inne niż ryby.

W drodze odstępstwa, właściwy organ może zezwolić na stosowanie i składowanie pasz zawierających
odpowiednio produkty z krwi lub mączki z krwi w gospodarstwach, w których hodowane są odpowiednio
przeżuwacze lub zwierzęta hodowlane inne niż ryby, jeżeli upewniły się, że w gospodarstwie wprowadzone
zostały środki dla zapobieżenia, aby paszami zawierającymi odpowiednio produkty z krwi lub mączki z krwi
nie były karmione odpowiednio przeżuwacze lub gatunki inne niż ryby.
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III. Ogólne warunki dotyczące wdrażania

A. Niniejszy Załącznik stosuje się bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

B. Państwa Członkowskie powinny uaktualnić następujące wykazy:

a) ubojni zatwierdzonych do zbierania krwi zgodnie z pkt D a) część II;

b) zatwierdzonych zakładów przetwórczych produkujących fosforan dwuwapniowy, fosforan trójwapniowy,
produkty z krwi lub mączki z krwi, oraz

c) zakładów, z wyjątkiem przygotowujących je na własny użytek w gospodarstwie, dopuszczonych do wytwa-
rzania pasz zawierających mączki rybne i białka, o których mowa w pkt b), działających zgodnie z warunkami
przewidzianymi w pkt B c), C a) i D c) część II.

C. a) Przetworzone białko zwierzęce luzem, z wyjątkiem mączek rybnych, oraz produkty luzem, w tym pasze,
nawozy organiczne i dodatki do wzbogacania gleby, zawierające takie białka są składowane lub transportowane
w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Magazyn i pojazd mogą być wykorzystane do innych celów
wyłącznie po wyczyszczeniu i kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ.

b) Mączki rybne luzem, o których mowa w pkt A b) i) część II, fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy
luzem, o których mowa w pkt A b) ii) część II, produkty z krwi, o których mowa w pkt A b) iii) część II
i mączki z krwi, o których mowa w pkt A c) część II powinny być składowane i transportowane
w przeznaczonych do tego celu magazynach i pojazdach.

c) W drodze odstępstwa od pkt b):

i) magazyny i pojazdy mogą być wykorzystane do składowania i transportowania pasz zawierających takie
samo białko;

ii) magazyny i pojazdy mogą być wykorzystane do innych celów po wyczyszczeniu i kontroli przeprowa-
dzonej przez właściwy organ; oraz

iii) magazyny i pojazdy transportujące mączki rybne mogą być wykorzystane do innych celów w przypadku,
gdy w celu zapobiegania zakażeniu krzyżowemu stosuje się w przedsiębiorstwie system kontroli, uznany
przez właściwy organ. System kontroli obejmuje przynajmniej:

— prowadzenie rejestrów transportowanego materiału i czyszczenia pojazdu; oraz

— systematyczne pobieranie próbek z transportowanych pasz i poddawanie ich badaniom na obecność
mączek rybnych.

Właściwy organ powinien często przeprowadzać kontrole na miejscu w celu sprawdzenia czy wyżej
wymieniony system kontroli jest stosowany prawidłowo.

D. Pasze, w tym karma dla zwierząt domowych, zawierające produkty z krwi pochodzącej od przeżuwaczy lub
przetworzone białko zwierzęce, inne niż mączki rybne, nie powinny być wytwarzane w zakładach produkujących
pasze dla zwierząt hodowlanych, z wyjątkiem pasz dla mięsożernych zwierząt futerkowych hodowanych w celu
produkcji żywności.

Pasze, w tym karma dla zwierząt domowych, zawierające produkty z krwi pochodzącej od przeżuwaczy lub
przetworzone białko zwierzęce, inne niż mączki rybne, powinny być podczas składowania, transportu
i pakowania przechowywane w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń przeznaczonych na
pasze luzem dla zwierząt hodowlanych, z wyjątkiem pasz dla mięsożernych zwierząt futerkowych hodowanych
w celu produkcji żywności.

Karma dla zwierząt domowych i pasze przeznaczone dla zwierząt futerkowych hodowanych w celu produkcji
żywności zawierające fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy, o których mowa w pkt A b) ii) część II,
oraz produkty z krwi, o których mowa w pkt A b) iii) część II powinny być wytwarzane i transportowane zgodnie
z pkt C a) i c) oraz pkt D c) i e), odpowiednio w części II.
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E. 1. Wywóz do krajów trzecich przetworzonych białek zwierzęcych pochodzących od przeżuwaczy oraz produkty
zawierające takie przetworzone białka zwierzęce jest zabroniony.

2. Wywóz do krajów trzecich przetworzonych białek zwierzęcych pochodzących od zwierząt innych niż prze-
żuwacze oraz produktów zawierających takie białka jest dozwolony przez właściwy organ jedynie, jeżeli
spełnione zostały następujące warunki:

— są one przeznaczone do zastosowania niezabronionego w art. 7;

— przed wywozem zawarte zostało pisemne porozumienie z krajem trzecim, zawierające zobowiązanie się
przez kraj trzeci, że będzie ono przestrzegało ostatecznego stosowania i nie będzie ponownie wywozić
przetworzonego białka zwierzęcego lub produktów zawierających takie białka do stosowania zabronionego
w art. 7.

3. Państwa Członkowskie zezwalające na wywóz zgodnie z pkt 2 powinny poinformować Komisję i inne Państwa
Członkowskie w celu skutecznego wdrożenia niniejszego rozporządzenia o wszystkich zasadach i warunkach
ustalonych z zainteresowanym krajem trzecim, w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt.

Punkty 2 i 3 nie mają zastosowania do:

— wywozu mączek rybnych, pod warunkiem, że spełniają one warunki określone w pkt B Część II;

— produktów zawierających mączki rybne;

— karmy dla zwierząt domowych.

F. Właściwy organ powinien przeprowadzać kontrole dokumentacji i kontrole bezpośrednie, w tym badania pasz
w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji zgodnie z dyrektywą 95/53/WE w celu kontroli zgodności z jej
przepisami i przepisami niniejszego rozporządzenia. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek obecności zabronionych
białek zwierzęcych stosuje się dyrektywę 95/53/WE. Właściwy organ regularnie sprawdza kompetencje laborato-
riów przeprowadzających analizy w celu takich kontroli urzędowych, w szczególności poprzez ocenę wyników
prób pierścieniowych. W przypadku niewystarczających kompetencji, w ramach środka naprawczego należy
przeprowadzić ponowne szkolenie pracowników laboratoryjnych.”

PL6.8.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 205/11


