
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 

z dnia 23 listopada 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie 
wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów 
zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy w odniesieniu do 
wysyłania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pomiędzy 

państwami członkowskimi 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho
dzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ( 1 ), 
w szczególności jego art. 21 ust. 5 lit. a), art. 23 ust. 3 i art. 
48 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 ustanowiono 
przepisy dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia 
publicznego w zakresie produktów ubocznych pocho
dzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w celu 
zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu przez te produkty 
dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz zmini
malizowania tego zagrożenia. Ustanowiono nim również 
przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych. 

(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 
25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania 
dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych 
próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weteryna
ryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy ( 2 ) ustanawia 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 
1069/2009, w tym przepisy dotyczące rejestracji 
podmiotów, treści dokumentów handlowych, które towa
rzyszą przesyłkom produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych w handlu między 
państwami członkowskimi oraz układu formularza zgło
szeniowego, który musi zostać dostarczony dla niektó
rych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
i produktów pochodnych na podstawie art. 48 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. 

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 
podmioty powinny zapewnić identyfikowalność 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
i produktów pochodnych na wszystkich etapach 

łańcucha gromadzenia, produkcji, stosowania i usuwania, 
tak aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń rynku 
wewnętrznego związanych z przypadkami wystąpienia 
rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń zdrowia 
publicznego lub zdrowia zwierząt. 

(4) Podmioty muszą dopilnować, aby działania objęte 
zakresem prawodawstwa dotyczącego produktów ubocz
nych pochodzenia zwierzęcego były rejestrowane lub 
zatwierdzane. Przeprowadzanie czynności na niewielkich 
ilościach materiałów kategorii 2 i 3 może jednak 
stanowić nieistotne ryzyko, jeżeli materiały te pochodzą 
z obszarów, na których nie zgłaszano występowania 
chorób przenoszonych na ludzi lub zwierzęta. Państwa 
członkowskie powinny zatem być upoważnione do 
zezwalania na konkretne działania bez rejestracji przewi
dzianej w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. 
Odstępstwo takie musi być ograniczone tylko do działań 
dotyczących bezpośrednich dostaw produktów w obrębie 
regionu do użytkownika końcowego, na rynku lokalnym 
lub do lokalnych zakładów detalicznych. 

(5) Każdej przesyłce produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych, które mają 
być przedmiotem wymiany handlowej między 
państwami członkowskimi, musi towarzyszyć dokument 
handlowy. Konieczna jest jednak zmiana i rozszerzenie 
obecnych wymogów dotyczących dokumentu handlo
wego w celu dopilnowania, aby obejmował on wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego przepro
wadzania czynności na danym materiale, jego obróbki 
i zamierzonego stosowania lub usuwania. 

(6) Na dokumencie handlowym podmioty muszą określić 
pewne informacje na temat wysyłki, w szczególności 
kategorię produktów ubocznych pochodzenia zwierzę
cego lub produktów pochodnych, rodzaj towaru i typ 
obróbki. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 
142/2011 nie ma potrzeby wydawania dokumentu 
handlowego dla produktów pochodnych, które zostały 
zgłoszone jako punkt końcowy w łańcuchu produkcyj
nym. Można również usunąć odniesienie do norm prze
twarzania z rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady ( 3 ). Należy zatem zmienić 
załącznik VIII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(7) Kilka produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
i produktów pochodnych, o których mowa w art. 48 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, musi być
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zatwierdzany z wyprzedzeniem przez właściwy organ 
państwa członkowskiego przeznaczenia po złożeniu 
wniosku przez dany podmiot. W załączniku XVI do 
rozporządzenia (UE) nr 142/2011 określono standar
dowy format zezwolenia na wysyłkę produktów ubocz
nych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych 
do innego państwa członkowskiego. Formularz ten powi
nien zostać zmieniony w celu uwzględnienia informacji 
na temat daty wygaśnięcia ważności zezwoleń, objętości 
lub masy wysyłki, imienia i nazwiska (nazwy) i adresu 
wysyłającego, pochodzenia produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i miejsca przeznaczenia prze
syłki. Należy zatem zmienić załącznik XVI do rozporzą
dzenia (UE) nr 142/2011. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 142/2011. 

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 20 ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) podmioty transportujące suche i niepoddane obróbce 
wełnę i sierść, pod warunkiem że są one zamknięte 
w bezpiecznym opakowaniu oraz wysyłane bezpośrednio 
do zakładu wytwarzającego produkty pochodne do zasto
sowań poza łańcuchem paszowym lub do zakładu prze
prowadzającego działania pośrednie w warunkach, które 
zapobiegają rozprzestrzenianiu się czynników chorobo
twórczych; 

d) podmioty wykorzystujące niewielkie ilości materiałów 
kategorii 2 i 3, o których mowa w art. 9 i 10 rozporzą
dzenia (WE) nr 1069/2009, lub ich produktów pochod
nych, w celu bezpośredniej dostawy produktów w obrębie 
regionu do użytkowników końcowych, na rynku 
lokalnym lub do lokalnych zakładów detalicznych, jeżeli 
właściwy organ uzna, że taka działalność nie powoduje 
zagrożenia rozprzestrzenianiem poważnej choroby 
zakaźnej na ludzi lub zwierzęta; przepisy niniejszego 
punktu nie mają zastosowania w przypadku, gdy mate
riały te są wykorzystywane do skarmiania zwierząt 
innych niż zwierzęta futerkowe.”; 

2) w załącznikach VIII i XVI wprowadza się zmiany zgodnie 
z tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku VIII, w rozdziale III wzór dokumentu handlowego otrzymuje brzmienie:
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„Dokument handlowy 

Do celów przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009
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2) w załączniku XVI, w rozdziale III sekcja 10 otrzymuje brzmienie: 

„Sekcja 10 

Standardowy wzór wniosków o niektóre zezwolenia w handlu wewnątrzunijnym 

Podmioty składają do właściwego organu państwa członkowskiego przeznaczenia wnioski o zezwolenie na wysyłkę 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, o których mowa w art. 48 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, zgodnie z następującym wzorem:
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