
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 399/2008

z dnia 5 maja 2008 r.

zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt

domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia-
jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1 lit. a) i art. 32
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia wyma-
gania w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
odnośnie do wprowadzania do obrotu niektórych
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz
produktów z nich otrzymywanych, nieprzeznaczonych
do spożycia przez ludzi.

(2) Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002
ustanawia wymagania odnośnie do wprowadzania do
obrotu oraz przywozu do Wspólnoty karmy dla zwierząt
domowych, gryzaków dla psów oraz produktów tech-
nicznych. Rozdział II pkt B.3 tego załącznika stanowi,
że przetworzona karma dla zwierząt domowych inna
niż karma w puszkach musi być podczas przetwarzania
poddana odpowiedniej obróbce cieplnej.

(3) Wymagania w zakresie przywozu do Wspólnoty prze-
tworzonej karmy dla zwierząt domowych innej niż
karma w puszkach zostały zmienione
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 829/2007 (2). Zmie-
niony został wzór świadectwa zdrowia dla przetworzonej
karmy dla zwierząt domowych innej niż karma
w puszkach, które musi być załączane do przywożonych
partii towaru. Zgodnie z nowym świadectwem zdrowia
określonym w rozdziale 3 pkt B załącznika X do dyrek-
tywy (WE) nr 1774/2002 przetworzona karma dla zwie-

rząt domowych nie może być poddawana obróbce
cieplnej, jeśli użyte w niej składniki pochodzenia zwie-
rzęcego zostały wcześniej poddane obróbce zgodnie
z normami przetwarzania odpowiednimi do wprowa-
dzania do obrotu we Wspólnocie. Normy te zapewniają
odpowiednią ochronę w zakresie zdrowia zwierząt
i zdrowia publicznego.

(4) Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stanowi,
iż przepisy tego rozporządzenia mające zastosowanie do
przywozu niektórych produktów, w tym przetworzonej
karmy dla zwierząt domowych, nie mogą być ani
bardziej, ani mniej korzystne od stosowanych
w odniesieniu do wytwarzania tych produktów
i wprowadzania ich do obrotu we Wspólnocie. Dlatego
też przepisy mające zastosowanie do przywozu do
Wspólnoty przetworzonej karmy dla zwierząt domo-
wych stosuje się także do produkcji przetworzonej
karmy dla zwierząt domowych we Wspólnocie.

(5) Należy zatem zmienić załącznik VIII do rozporządzenia
(WE) nr 1774/2002.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 zostaje
zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze-
nia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1432/2007 (Dz.U. L 320
z 6.12.2007, s. 13).

(2) Dz.U. L 191 z 21.7.2007, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1256/2007 (Dz.U. L 282 z 26.10.2007, s. 30).



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, rozdział II pkt B.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przetworzona karma dla zwierząt domowych inna niż karma dla zwierząt domowych w puszkach musi:

a) zostać poddana obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 90 °C w całej substancji końcowego produktu;

b) zostać poddana obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 90 °C w składnikach pochodzenia zwierzęcego;
lub

c) gdy chodzi o składniki pochodzenia zwierzęcego być produkowana wyłącznie z użyciem:

(i) mięsa lub produktów mięsnych, które zostały poddane obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej
90 °C w całej substancji;

(ii) następujących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub przetworzonych produktów, które
zostały wytworzone zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia: mleko i przetwory mleczne,
żelatyna, hydrolizat białkowy, przetwory jajeczne, kolagen, produkty z krwi, przetworzone białko zwie-
rzęce z mączką rybną włącznie, przetworzony tłuszcz, oleje rybne, fosforan dwuwapiowy, fosforan
trójwapniowy lub dodatki smakowe.

Po zakończeniu obróbki cieplnej należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zagwarantowania, że prze-
tworzona karma dla zwierząt domowych nie zostanie narażona na zanieczyszczenie.

Przetworzona karma dla zwierząt domowych musi być umieszczona w nowym opakowaniu.”.
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