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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 56/2013
z dnia 16 stycznia 2013 r.
zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001
ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych
gąbczastych encefalopatii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylają
cego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzą
dzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęce
go) (2) zabrania skarmiania zwierząt lądowych danego
gatunku (wyjątek: zwierzęta futerkowe) przetworzonym
białkiem zwierzęcym, pochodzącym z całych zwierząt
lub z części zwierząt tego samego gatunku. Artykuł ten
zabrania również skarmiania ryb hodowlanych przetwo
rzonym białkiem zwierzęcym, pochodzącym z całych ryb
lub z części ryb tego samego gatunku.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego
art. 23 akapit pierwszy,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt.
Ma ono zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania
do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia
zwierzęcego, a w pewnych określonych przypadkach –
do ich wywozu.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
999/2001 karmienie przeżuwaczy białkami pochodzenia
zwierzęcego jest zabronione. Artykuł 7 ust. 2 tego
rozporządzenia rozszerza ten zakaz na zwierzęta inne
niż przeżuwacze i ogranicza ten zakaz, jeśli chodzi
o karmienie tych zwierząt produktami pochodzenia
zwierzęcego, zgodnie z załącznikiem IV do tego
rozporządzenia.

(3)

(4)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001
rozszerza zakaz przewidziany w art. 7 ust. 1 na
karmienie zwierząt gospodarskich innych niż przeżu
wacze (wyjątek: mięsożerne zwierzęta futerkowe), między
innymi przetworzonym białkiem zwierzęcym. W drodze
odstępstwa i pod pewnymi warunkami, załącznik IV
zezwala na karmienie zwierząt gospodarskich innych
niż przeżuwacze niektórymi przetworzonymi białkami
zwierzęcymi.
Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października
2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(5)

W dniu 16 lipca 2010 r. przyjęto komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego i Rady „Druga mapa drogowa
dla TSE. Dokument strategiczny w sprawie pasażowal
nych encefalopatii gąbczastych na lata 2010–2015” (3).
Przedstawia się w nim w zarysie obszary, w których
można by dokonać potencjalnych zmian w prawodaw
stwie unijnym w zakresie TSE. Podkreśla się w nim także,
że przegląd przepisów dotyczących TSE powinien
opierać się przede wszystkim na danych naukowych
i kwestiach technicznych w zakresie zwalczania choroby
i wprowadzania w życie nowych środków.

(6)

Komunikat ten dotyczy, między innymi, przeglądu
obowiązujących zasad dotyczących zakazu paszowego
ustanowionego w przepisach Unii. W oparciu o dwie
opinie naukowe wydane przez Panel ds. zagrożeń biolo
gicznych (BIOHAZ) Europejskiego Urzędu ds. Bezpie
czeństwa Żywności (EFSA) wydane odpowiednio
w dniu 24 stycznia 2007 r. (4) i w dniu 17 listopada
2007 r. (5), w komunikacie stwierdzono, że TSE

(2) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.
(3) COM/2010/0384.
(4) Opinia Panelu naukowego ds. zagrożeń biologicznych sporządzona
na wniosek Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny zagrożenia
dla zdrowia związanego z żywieniem przeżuwaczy mączką rybną
w odniesieniu do zagrożenia TSE, Dziennik EFSA (2007) nr 443,
s. 1.
(5) Opinia Panelu naukowego ds. zagrożeń biologicznych sporządzona
na wniosek Parlamentu Europejskiego w sprawie pewnych aspektów
związanych z karmieniem zwierząt gospodarskich białkami zwierzę
cymi, Dziennik EFSA (2007) nr 576, s. 1.
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nie zostały zidentyfikowane jako występujące u zwierząt
gospodarskich innych niż przeżuwacze w warunkach
naturalnych oraz że ryzyko przeniesienia gąbczastej ence
falopatii bydła (BSE) między zwierzętami innymi niż
przeżuwacze jest znikome, o ile unika się powtórnego
przetwarzania wewnątrzgatunkowego. W związku z tym
w komunikacie Komisja uznała, że można rozważyć
uchylenie zakazu w odniesieniu do stosowania w paszach
przeznaczonych dla zwierząt innych niż przeżuwacze
przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od
zwierząt innych niż przeżuwacze, bez uchylania obowią
zującego zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrz
gatunkowego i jedynie w przypadku gdy dostępne są
walidowane techniki analityczne w zakresie identyfikacji
pochodzenia gatunkowego przetworzonego białka zwie
rzęcego oraz stosowane jest odpowiednie skierowanie
(channelling) przetworzonego białka pochodzącego od
różnych gatunków zwierząt.
(7)

(8)

(9)

W dniu 29 listopada 2010 r. Rada przyjęła konkluzje
w sprawie tego komunikatu (1). W konkluzjach tych
uznaje się, że zakaz stosowania przetworzonego białka
zwierzęcego w paszach przeznaczonych dla zwierząt
gospodarskich ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania
rozprzestrzenianiu się BSE poprzez łańcuch paszowy,
a zatem odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu wystę
powania tej choroby w populacji bydła. Ponadto
konkluzje te stanowią, że zasadniczym warunkiem ewen
tualnego zezwolenia na stosowanie przetworzonych
białek zwierzęcych niepochodzących od przeżuwaczy
w paszach dla gatunków innych niż przeżuwacze
powinna być dostępność skutecznych i zatwierdzonych
testów umożliwiających rozróżnienie przetworzonych
białek zwierzęcych pochodzących od różnych gatunków
oraz dokładna analiza ryzyka złagodzenia norm w odnie
sieniu do zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.
W dniu 9 grudnia 2010 r. Panel BIOHAZ Europejskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął
opinię naukową w sprawie przeglądu ilościowej oceny
ryzyka w odniesieniu do ryzyka BSE stwarzanego przez
przetworzone białka zwierzęce (2). Panel stwierdził, że
„na podstawie danych pochodzących z nadzoru
w zakresie BSE w Unii w 2009 r., przy założeniu zanie
czyszczenia w wysokości 0,1 % (granica wykrywalności
przetworzonego białka zwierzęcego w paszach) przetwo
rzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od zwierząt
innych niż przeżuwacze oraz zgodnie ze wzorem
ilościowej oceny ryzyka EFSA, szacowane średnie łączne
stężenie czynnika zakaźnego BSE, które mogłoby dostać
się do paszy dla bydła w ciągu roku w Unii odpowiada
0,2 doustnej dawki zakażającej u bydła w 50 %”. Panel
ocenił, że „oznacza to, że można by oczekiwać z ponad
95 % pewnością, iż w unijnym pogłowiu bydła BSE zaka
żone zostanie rocznie mniej niż jedno dodatkowe zwie
rzę”.

przedłożenie Parlamentowi i Radzie wniosku ustawodaw
czego zezwalającego na wykorzystywanie przetworzo
nego białka zwierzęcego z odpadów z rzeźni do
produkcji pasz dla zwierząt jednożołądkowych (trzody
chlewnej i drobiu), o ile składniki pochodzą z mięsa,
które zostało zatwierdzone do spożycia przez ludzi i o
ile zakaz powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunko
wego i wymuszonego kanibalizmu jest w pełni wdro
żony i kontrolowany.
(10)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca
2011 r. w sprawie prawodawstwa UE dotyczącego pasa
żowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz powiąza
nych kontroli pasz i żywności – wykonanie i perspekty
wy (4) popiera – szczególnie w świetle występującego
w UE deficytu białka – zamiar Komisji co do uchylenia
przepisów unijnych dotyczących zakazu stosowania prze
tworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt
innych niż przeżuwacze, o ile dotyczy to zwierząt innych
niż przeżuwacze roślinożerne i pod pewnymi warun
kami.

(11)

W rezolucji tej Parlament wzywa do stosowania w odnie
sieniu do przetworzonego białka zwierzęcego metod
produkcji i sterylizacji zgodnych z najwyższymi
normami bezpieczeństwa i z zasadami ustanowionymi
w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 oraz do wyko
rzystania najnowszej i najbezpieczniejszej dostępnej tech
nologii. Postuluje on także, aby obowiązujący zakaz
powtórnego
przetwarzania
wewnątrzgatunkowego
pozostał w mocy, kanały produkcyjne przetworzonego
białka zwierzęcego różnych gatunków pozostały całko
wicie oddzielone, a oddzielenie kanałów produkcyjnych
podlegało kontroli właściwych organów państw człon
kowskich i audytowi Komisji. Ponadto Parlament domaga
się, aby przed uchyleniem zakazu paszowego wprowa
dzona została wiarygodna metoda specyficzna dla
danego gatunku pozwalająca na określenie gatunku,
z którego zostało pozyskane białko zawarte w paszy
dla zwierząt zawierającej przetworzone białko zwierzęce,
tak aby można było wykluczyć powtórne przetwarzanie
wewnątrzgatunkowe, zakazana była produkcja przetwo
rzonego białka zwierzęcego z materiału kategorii 1 lub
kategorii 2 i aby jedynie materiał kategorii 3 odpowiedni
do spożycia przez ludzi był wykorzystywany do
produkcji przetworzonego białka zwierzęcego. W rezo
lucji tej Parlament odrzuca stosowanie w paszy przezna
czonej dla przeżuwaczy przetworzonego białka zwierzę
cego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze
lub od przeżuwaczy.

(12)

W dniu 9 marca 2012 r. laboratorium referencyjne Unii
Europejskiej ds. białek zwierzęcych w paszach (EURL-AP)
zatwierdziło nową metodę diagnostyczną opartą na
DNA, dzięki której można wykryć nawet bardzo niski
poziom materiału pochodzącego od przeżuwaczy, który
może być obecny w paszach (5). Metoda ta może być
stosowana przy rutynowych kontrolach przetworzonego
białka zwierzęcego i mieszanek paszowych zawierających
przetworzone białko zwierzęce w celu zweryfikowania
nieobecności białek pochodzących od przeżuwaczy.

(13)

Nie istnieje obecnie żadna zatwierdzona metoda diagno
styczna, która umożliwiałaby wykrywanie obecności

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca
2011 r. pt. „Deficyt białka w UE: jak rozwiązać istniejący
od dawna problem?” (3) apeluje się do Komisji o

(1) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889ad01re01.en10.pdf
(2) Opinia Panelu naukowego ds. zagrożeń biologicznych w sprawie
przeglądu ilościowej oceny ryzyka w odniesieniu do ryzyka BSE
stwarzanego przez przetworzone białka zwierzęce, Dziennik EFSA
2011; 9 (1): 1947.
(3) Tekst przyjęty, P7_TA(2011)0084.
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(4) Tekst przyjęty, P7_TA(2011)0328.
(5) http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10
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w paszy materiału pochodzącego od świń lub drobiu.
Dlatego też, gdyby ponownie zezwolono na stosowanie
przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od
świń w paszach przeznaczonych dla drobiu oraz prze
tworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu
w paszach przeznaczonych dla świń, niemożliwa byłaby
kontrola prawidłowego wdrożenia zakazu powtórnego
przetwarzania wewnątrzgatunkowego.
(14)

(15)

(16)

Produkcja akwakultury nie wzbudza żadnych obaw doty
czących zgodności z zakazem powtórnego przetwarzania
wewnątrzgatunkowego, ponieważ obecnie obowiązujące
wymagania dotyczące kierowania (channelling) mączki
rybnej w paszy dla zwierząt akwakultury już okazały
się skuteczne.
Z wyjątkiem mączki rybnej i mieszanek paszowych
zawierających mączkę rybną, które są już dopuszczone
do celów karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze,
należy ponownie zezwolić na stosowanie przy karmieniu
zwierząt akwakultury przetworzonego białka zwierzę
cego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze
oraz pasz zawierających takie przetworzone białko zwie
rzęce. W celu uniknięcia wszelkiego ryzyka zanieczysz
czenia krzyżowego białkiem przeżuwaczy należy
stosować ścisłe wymagania w zakresie zbierania, prze
wozu i przetwarzania tych produktów. Ponadto w celu
zweryfikowania nieobecności zanieczyszczenia krzyżo
wego białkiem przeżuwaczy należy regularnie przepro
wadzać pobieranie i analizę próbek przetworzonego
białka zwierzęcego i mieszanek paszowych zawierających
takie przetworzone białko zwierzęce.
Należy zatem skreślić zakaz karmienia zwierząt akwakul
tury przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym
od zwierząt innych niż przeżuwacze ustanowiony
w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.
W celu zachowania przejrzystości prawodawstwa unij
nego właściwe jest zastąpienie całego załącznika IV
załącznikiem IV określonym w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
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(17)

Punkt 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
999/2001 odnosi się do definicji pasz i produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych
do spożycia przez ludzi, określonych w aktach prawnych
Unii, które zostały już uchylone. W celu zachowania
przejrzystości prawodawstwa unijnego należy zastąpić
te odniesienia odniesieniami do odpowiednich definicji
zawartych w obowiązujących aktach prawnych.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 należy
zatem zmienić zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.

(18)

Ponieważ państwa członkowskie i podmioty gospodarcze
w sektorze żywienia zwierząt potrzebują czasu na dosto
sowanie swoich procedur kontrolnych do nowych
wymogów wprowadzonych niniejszym rozporządze
niem, niniejszego rozporządzenia nie powinno się
stosować natychmiast po jego wejściu w życie.

(19)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 999/2001.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załączniki I i IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zostają
zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze
nia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
W załącznikach I i IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik I pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje określone w rozporządzeniu (WE) nr
1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (*), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (**), rozporządzeniu
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (***), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 767/2009 (****) i dyrektywie Rady 2006/88/WE (*****):
a) definicję »zwierzęcia gospodarskiego« w art. 3 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009;
b) następujące definicje w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011:
(i) »zwierzęta futerkowe« w pkt 1;
(ii) »produkty z krwi« w pkt 4;
(iii) »przetworzone białko zwierzęce« w pkt 5;
(iv) »mączka rybna« w pkt 7;
(v) »kolagen« w pkt 11;
(vi) »żelatyna« w pkt 12;
(vii) »hydrolizat białkowy« w pkt 14;
(viii) »karma dla zwierząt domowych w puszkach« w pkt 16;
(ix) »karma dla zwierząt domowych« w pkt 19;
(x) »przetworzona karma dla zwierząt domowych« w pkt 20;
c) definicję »paszy« w art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 178/2002;
d) w rozporządzeniu (WE) nr 767/2009:
(i) »materiały paszowe« w art. 3 ust. 2 lit. g);
(ii) »mieszanka paszowa« w art. 3 ust. 2 lit. h);
(iii) »mieszanka paszowa pełnoporcjowa« w art. 3 ust. 2 lit. i).
e) w dyrektywie 2006/88/WE:
(i) »zwierzęta akwakultury« w art. 3 ust. 1 lit. b);
(ii) »zwierzęta wodne« w art. 3 ust. 1 lit. e).

___________
(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L
L

300 z 14.11.2009, s. 1.
54 z 26.2.2011, s. 1.
31 z 1.2.2002, s. 1.
229 z 1.9.2009, s. 1.
328 z 24.11.2006, s. 14.”;

2) załącznik IV otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK IV
KARMIENIE ZWIERZĄT
ROZDZIAŁ I
Rozszerzenie zakazu przewidzianego w art. 7 ust. 1
Zgodnie z art. 7 ust. 2 zakaz przewidziany w art. 7 ust. 1 jest rozszerzony na karmienie:
a) przeżuwaczy dizasadowym fosforanem wapnia i trizasadowym fosforanem wapnia pochodzenia zwierzęcego oraz
mieszankami paszowymi zawierającymi te produkty;
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b) zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe):
(i) przetworzonym białkiem zwierzęcym;
(ii) kolagenem i żelatyną pochodzącymi od przeżuwaczy;
(iii) produktami z krwi;
(iv) hydrolizatami białkowymi pochodzenia zwierzęcego;
(v) dizasadowym fosforanem wapnia i trizasadowym fosforanem wapnia pochodzenia zwierzęcego;
(vi) paszą zawierającą produkty wymienione w ppkt (i)-(v).
ROZDZIAŁ II
Odstępstwa od zakazów przewidzianych w art. 7 ust. 1 oraz w rozdziale I
Zgodnie z akapitem pierwszym art. 7 ust. 3 zakazy przewidziane w art. 7 ust. 1 i w rozdziale I nie mają zastosowania
do karmienia:
a) przeżuwaczy:
(i) mlekiem, produktami na bazie mleka, produktami pochodnymi mleka, siarą oraz produktami z siary;
(ii) jajami i produktami jajecznymi;
(iii) kolagenem i żelatyną pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze;
(iv) hydrolizatami białkowymi pochodzącymi z:
— części zwierząt innych niż przeżuwacze, lub
— skór i skórek przeżuwaczy;
(v) mieszankami paszowymi zawierającymi produkty wymienione w ppkt (i)–(iv) powyżej;
b) zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze następującymi materiałami paszowymi i mieszankami paszowymi:
(i) hydrolizatami białkowymi pochodzącymi z części zwierząt innych niż przeżuwacze lub ze skór i skórek
przeżuwaczy;
(ii) mączką rybną i mieszankami paszowymi zawierającymi mączkę rybną, które są produkowane, wprowadzane
do obrotu i stosowane zgodnie z ogólnymi warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi
warunkami ustanowionymi w rozdziale IV sekcja A;
(iii) dizasadowym fosforanem wapnia i trizasadowym fosforanem wapnia oraz mieszankami paszowymi zawiera
jącymi takie fosforany, które są produkowane, wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z ogólnymi
warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustanowionymi w rozdziale IV sekcja
B;
(iv) produktami z krwi pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze i mieszankami paszowymi zawiera
jącymi takie produkty z krwi, które są produkowane, wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z ogólnymi
warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustanowionymi w rozdziale IV sekcja
C;
c) zwierząt akwakultury przetworzonymi białkami zwierzęcymi, innymi niż mączka rybna, pochodzącymi od zwie
rząt innych niż przeżuwacze oraz mieszankami paszowymi zawierającymi takie przetworzone białka zwierzęce,
które są produkowane, wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie z ogólnymi warunkami ustanowionymi
w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustanowionymi w sekcji D rozdziału IV;
d) nieodsadzonych przeżuwaczy preparatami mlekozastępczymi zawierającymi mączkę rybną, które są produkowane,
wprowadzane do obrotu i stosowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w sekcji E rozdziału
IV;
e) zwierząt gospodarskich materiałami paszowymi pochodzenia roślinnego oraz mieszankami paszowymi zawiera
jącymi takie materiały paszowe, zanieczyszczonymi nieznaczną ilością drzazg kostnych pochodzących od niedo
zwolonych gatunków zwierząt. Państwa członkowskie mogą skorzystać z tego odstępstwa wyłącznie po wcześ
niejszym przeprowadzeniu oceny ryzyka, która potwierdziła, że istnieje znikome zagrożenie dla zdrowia zwierząt.
Ocena ryzyka musi uwzględniać co najmniej następujące elementy:
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(i) stopień zanieczyszczenia;
(ii) charakter i źródło zanieczyszczenia;
(iii) zamierzone wykorzystanie zanieczyszczonej paszy.
ROZDZIAŁ III
Ogólne warunki stosowania niektórych odstępstw przewidzianych w rozdziale II
SEKCJA A
Przewóz materiałów paszowych i mieszanek paszowych przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt
gospodarskich innych niż przeżuwacze
1. Następujące produkty przeznaczone do karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze są przewożone
w pojazdach i kontenerach, które nie są używane do przewozu paszy przeznaczonej dla przeżuwaczy:
a) przetworzone białko zwierzęce luzem, w tym mączka rybna, pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze;
b) dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego;
c) produkty z krwi luzem, pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze;
d) mieszanki paszowe luzem, zawierające materiały paszowe wymienione w lit. a), b) i c).
Rejestry wyszczególniające rodzaje produktów, które były przewożone, są przechowywane do udostępnienia
właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
2. W drodze odstępstwa od pkt 1 pojazdy i kontenery, które były wcześniej używane do przewozu produktów
wymienionych w tym punkcie, mogą być następnie używane do przewozu paszy przeznaczonej dla przeżuwaczy,
o ile zostały one wcześniej wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumen
towaną procedurą, co do której właściwy organ wydał uprzednią zgodę.
W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostęp
nienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
3. Przetworzone białko zwierzęce luzem, pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, i mieszanki paszowe
luzem, zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od takich zwierząt, są przewożone w pojazdach
i kontenerach, które nie są używane do przewozu paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż
przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury).
4. W drodze odstępstwa od pkt 3 pojazdy i kontenery, które były wcześniej używane do przewozu produktów
wymienionych w tym punkcie, mogą być następnie używane do przewozu paszy przeznaczonej dla zwierząt
gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury), o ile zostały one wcześniej wyczyszczone
w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy
organ wydał uprzednią zgodę.
W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostęp
nienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
SEKCJA B
Produkcja mieszanek paszowych przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt gospodarskich innych niż
przeżuwacze
1. Mieszanki paszowe, które są przeznaczone do karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze i które
zawierają następujące materiały paszowe, są produkowane w zakładach, które nie produkują mieszanek paszowych
dla przeżuwaczy i które są upoważnione przez właściwy organ:
a) mączkę rybną;
b) dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego;
c) produkty z krwi pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze.
2. W drodze odstępstwa od pkt 1 produkcja mieszanek paszowych dla przeżuwaczy w zakładach, produkujących
również mieszanki paszowe dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, które to mieszanki zawierają
produkty wymienione w tym punkcie, może być dozwolona przez właściwy organ, po przeprowadzeniu kontroli
na miejscu, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:
a) mieszanki paszowe przeznaczone dla przeżuwaczy muszą być produkowane i przechowywane – podczas
składowania, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od pomieszczeń,
w których produkowane i przechowywane są mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt innych niż
przeżuwacze;
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b) szczegółowe rejestry zakupu i stosowania produktów wymienionych w pkt 1 oraz sprzedaży mieszanek
paszowych zawierających te produkty muszą być przechowywane do udostępnienia właściwemu organowi
przez okres co najmniej pięciu lat;
c) należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek mieszanek paszowych przeznaczonych dla w celu
zweryfikowania nieobecności niedozwolonych składników pochodzenia zwierzęcego, wykorzystując metody
analizy dotyczące oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załącz
niku VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (*); częstotliwość pobierania i analizowania próbek
określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur
opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP); wyniki takiego pobierania i analizo
wania próbek są przechowywane do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej pięciu lat.
3. W drodze odstępstwa od pkt 1 szczególne zezwolenie na produkcję mieszanek paszowych pełnoporcjowych
z mieszanek paszowych, zawierających produkty wymienione w tym punkcie, nie jest wymagane w odniesieniu
do podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny, z zastrzeżeniem spełnienia następujących
warunków:
a) podmioty te muszą zostać zarejestrowane przez właściwy organ;
b) podmioty te muszą utrzymywać wyłącznie zwierzęta inne niż przeżuwacze;
c) podmioty te muszą produkować mieszanki paszowe pełnoporcjowe wyłącznie do użytku w tym samym
gospodarstwie;
d) wszelkie mieszanki paszowe, zawierające mączkę rybną, stosowane w produkcji mieszanek paszowych pełno
porcjowych muszą zawierać mniej niż 50 % surowego białka;
e) wszelkie mieszanki paszowe, zawierające dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pocho
dzenia zwierzęcego, stosowane w produkcji mieszanek paszowych pełnoporcjowych muszą zawierać mniej niż
10 % fosforu całkowitego;
f) wszelkie mieszanki paszowe, zawierające produkty z krwi uzyskane od zwierząt innych niż przeżuwacze,
stosowane w produkcji mieszanek paszowych pełnoporcjowych muszą zawierać mniej niż 50 % białka całko
witego.
SEKCJA C
Przywóz materiałów paszowych i mieszanek paszowych przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt
gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe)
Przed dopuszczeniem do swobodnego obrotu w Unii importerzy dopilnowują, aby każda przesyłka następujących
materiałów paszowych i mieszanek paszowych, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt gospodar
skich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe) zgodnie z rozdziałem II niniejszego załącznika, była
analizowana zgodnie z metodami analizy dotyczącymi oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów
kontroli pasz określonych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009 w celu zweryfikowania nieobec
ności niedozwolonych składników pochodzenia zwierzęcego:
a) przetworzonego białka zwierzęcego, w tym mączki rybnej, pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze;
b) produktów z krwi pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze;
c) mieszanek paszowych zawierających materiały paszowe wymienione w lit. a) i b).
SEKCJA D
Stosowanie i składowanie na terenie gospodarstw pasz przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt
gospodarskich innych niż przeżuwacze
1. Stosowanie i składowanie następujących pasz jest zakazane w gospodarstwach utrzymujących gatunki zwierząt
gospodarskich, dla których takie pasze nie są przeznaczone:
a) przetworzonego białka zwierzęcego, w tym mączki rybnej, pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze;
b) dizasadowego fosforanu wapnia i trizasadowego fosforanu wapnia pochodzenia zwierzęcego;
c) produktów z krwi pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze;
d) mieszanek paszowych zawierających materiały paszowe wymienione w lit. a)–c).
2. W drodze odstępstwa od pkt 1 właściwy organ może zezwolić na stosowanie i składowanie mieszanek paszowych,
o których mowa w pkt 1 lit. d), w gospodarstwach utrzymujących gatunki zwierząt gospodarskich, dla których
takie mieszanki paszowe nie są przeznaczone, pod warunkiem że w gospodarstwach tych wprowadzono środki
zapobiegające karmieniu takimi mieszankami paszowymi gatunków zwierząt, dla których nie są one przeznaczone.
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ROZDZIAŁ IV
Szczegółowe warunki stosowania odstępstw przewidzianych w rozdziale II
SEKCJA A
Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji i stosowania mączki rybnej i mieszanek paszowych
zawierających mączkę rybną, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt gospodarskich innych niż
przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe)
Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji i stosowania mączki rybnej i mieszanek paszo
wych zawierających mączkę rybną, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt gospodarskich innych
niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe):
a) mączka rybna musi być produkowana w zakładach przetwórczych przeznaczonych wyłącznie do produkcji
produktów pochodzących od zwierząt wodnych, z wyjątkiem ssaków morskich;
b) w dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, w stosownych przypadkach, towarzyszącym mączce rybnej
i mieszankom paszowym zawierającym mączkę rybną oraz na wszelkich opakowaniach zawierających takie
produkty musi znajdować się wyraźny napis »zawiera mączkę rybną – nie stosować do karmienia przeżuwaczy«.
SEKCJA B
Szczegółowe warunki stosowania dizasadowego fosforanu wapnia i trizasadowego fosforanu wapnia pochodzenia
zwierzęcego oraz mieszanek paszowych zawierających takie fosforany przeznaczonych do wykorzystania
w karmieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe)
W dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, w stosownych przypadkach, towarzyszącym dizasadowemu
fosforanowi wapnia i trizasadowemu fosforanowi wapnia pochodzenia zwierzęcego oraz mieszankom paszowym
zawierającym takie fosforany, jak i na wszelkich opakowaniach zawierających takie produkty musi znajdować się
wyraźny napis »zawiera dizasadowy/trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego – nie stosować do
karmienia przeżuwaczy«.
SEKCJA C
Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji i stosowania produktów z krwi pochodzących od zwierząt
innych niż przeżuwacze i mieszanek paszowych zawierających takie produkty, przeznaczonych do wykorzystania
w karmieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe)
Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji i stosowania produktów z krwi pochodzących od
zwierząt innych niż przeżuwacze i mieszanek paszowych zawierających takie produkty z krwi, przeznaczonych do
wykorzystania w karmieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe):
a) Krew przeznaczona do stosowania przy produkcji produktów z krwi pochodzi z rzeźni, które nie zajmują się
ubojem przeżuwaczy i które zostały zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do uboju prze
żuwaczy.
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku właściwy organ może zezwolić na ubój przeżuwaczy
w rzeźni produkującej krew zwierząt innych niż przeżuwacze przeznaczoną do produkcji produktów z krwi do
wykorzystania w paszach dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze.
Takie zezwolenie może zostać wydane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kontroli właściwy organ uzyskał
pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu krwi przeżuwaczy i zwierząt
innych niż przeżuwacze.
Środki te obejmują przynajmniej następujące wymogi:
(i) ubój zwierząt innych niż przeżuwacze musi być przeprowadzany na liniach, które są fizycznie oddzielone od
linii używanych do uboju przeżuwaczy;
(ii) urządzenia do zbierania, składowania, przewozu i pakowania krwi pochodzącej od zwierząt innych niż
przeżuwacze muszą być oddzielone od urządzeń przeznaczonych dla krwi pochodzącej od przeżuwaczy;
(iii) należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek krwi zwierząt innych niż przeżuwacze w celu
wykrycia obecności białek przeżuwaczy. Stosowana metoda analizy musi być naukowo zatwierdzona do tego
celu. Częstotliwość pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej
przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów
kontroli (HACCP).
b) Krew przeznaczona do stosowania w produkcji produktów z krwi dla zwierząt innych niż przeżuwacze jest
przewożona do zakładu przetwórczego w pojazdach i kontenerach przeznaczonych wyłącznie do przewozu
krwi zwierząt innych niż przeżuwacze.
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku pojazdy i kontenery, które były wcześniej używane do
przewozu krwi pochodzącej od przeżuwaczy, mogą być używane do przewozu krwi pochodzącej od zwierząt
innych niż przeżuwacze, o ile zostały one wcześniej starannie wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia
krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy organ wydał uprzednią zgodę.
W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostęp
nienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
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c) Produkty z krwi są produkowane w zakładach przetwórczych przetwarzających wyłącznie krew zwierząt innych
niż przeżuwacze.
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku właściwy organ może zezwolić na produkcję produktów
z krwi, przeznaczonych do wykorzystania w paszach dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, w zakła
dach przetwórczych przetwarzających krew przeżuwaczy.
Takie zezwolenie może zostać wydane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kontroli właściwy organ uzyskał
pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu.
Środki te obejmują przynajmniej następujące wymogi:
(i) produkcja produktów z krwi zwierząt innych niż przeżuwacze musi odbywać się w zamkniętym systemie,
który jest fizycznie oddzielony od systemu wykorzystywanego do produkcji produktów z krwi przeżuwaczy;
(ii) urządzenia do zbierania, składowania, przewozu i pakowania surowców luzem i produktów końcowych
luzem pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze muszą być oddzielone od urządzeń przeznaczo
nych dla surowców luzem i produktów końcowych luzem pochodzących od przeżuwaczy;
(iii) należy stale stosować proces bilansowania w odniesieniu do otrzymywanej krwi pochodzącej odpowiednio od
przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze oraz odpowiadającym im produktom z krwi;
(iv) należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek produktów z krwi pochodzącej od zwierząt
innych niż przeżuwacze w celu zweryfikowania nieobecności zanieczyszczenia krzyżowego z produktami
z krwi pochodzącej od przeżuwaczy, wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania składników pocho
dzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009;
częstotliwość pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez
podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
(HACCP); wyniki takiego pobierania i analizowania próbek są przechowywane do udostępnienia właściwemu
organowi przez okres co najmniej pięciu lat.
d) W dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, w stosownych przypadkach, towarzyszącym produktom
z krwi i mieszankom paszowym zawierającym produkty z krwi oraz na wszelkich opakowaniach zawierających
takie produkty musi znajdować się wyraźny napis »zawiera produkty z krwi – nie stosować do karmienia
przeżuwaczy«.
SEKCJA D
Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego, innego
niż mączka rybna, pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze oraz mieszanek paszowych zawierających
takie przetworzone białko zwierzęce, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury
Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego,
innego niż mączka rybna, pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze oraz mieszanek paszowych zawiera
jących takie białko, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury:
a) Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wykorzystania w produkcji przetworzonego białka
zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji, pochodzą albo bezpośrednio z rzeźni, które nie zajmują się
ubojem przeżuwaczy i które zostały zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do uboju prze
żuwaczy, albo z zakładów rozbioru, które nie zajmują się oddzielaniem od kości lub rozbiorem mięsa przeżuwa
czy.
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku właściwy organ może zezwolić na ubój przeżuwaczy
w rzeźni produkującej produkty uboczne pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, przeznaczone do
produkcji przetworzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji.
Takie zezwolenie może zostać wydane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kontroli właściwy organ uzyskał
pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu produktów ubocznych
pochodzących od przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze.
Środki te obejmują przynajmniej następujące wymogi:
(i) ubój zwierząt innych niż przeżuwacze musi być przeprowadzany na liniach, które są fizycznie oddzielone od
linii używanych do uboju przeżuwaczy;
(ii) urządzenia do zbierania, składowania, przewozu i pakowania produktów ubocznych pochodzących od zwie
rząt innych niż przeżuwacze muszą być oddzielone od tych przeznaczonych dla produktów ubocznych
pochodzących od przeżuwaczy;
(iii) należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek produktów ubocznych pochodzących od zwie
rząt innych niż przeżuwacze w celu wykrycia obecności białek przeżuwaczy. Stosowana metoda analizy musi
być naukowo zatwierdzona do tego celu. Częstotliwość pobierania i analizowania próbek określa się na
podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na
analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).
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b) Produkty uboczne pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, przeznaczone do wykorzystania w produkcji
przetworzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji, są przewożone do zakładu przetwórczego
w pojazdach i kontenerach, które nie są używane do przewozu produktów ubocznych pochodzących od prze
żuwaczy.
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku mogą one być przewożone w pojazdach i kontenerach,
które były uprzednio używane do przewozu produktów ubocznych pochodzących od przeżuwaczy, o ile takie
pojazdy i kontenery zostały wcześniej wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie
z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy organ wydał uprzednią zgodę.
W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostęp
nienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
c) Przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, jest produkowane w zakładach przetwórczych
przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania produktów ubocznych pochodzących od zwierząt innych niż prze
żuwacze, uzyskanych z rzeźni i zakładów rozbioru, o których mowa w lit. a).
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku właściwy organ może zezwolić na produkcję przetwo
rzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji, w zakładach przetwórczych przetwarzających
produkty uboczne pochodzące od przeżuwaczy.
Takie zezwolenie może zostać wydane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kontroli właściwy organ uzyskał
pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu między przetworzonym
białkiem zwierzęcym pochodzącym od przeżuwaczy a przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od
zwierząt innych niż przeżuwacze.
Te środki zapobiegawcze obejmują przynajmniej następujące wymogi:
(i) produkcja przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy musi odbywać się
w zamkniętym systemie, który jest fizycznie oddzielony od systemu wykorzystywanego do produkcji prze
tworzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji;
(ii) produkty uboczne pochodzące od przeżuwaczy są przechowywane podczas składowania i przewozu
w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych przeznaczonych dla produktów ubocznych pocho
dzących od zwierząt innych niż przeżuwacze;
(iii) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy jest przechowywane podczas składowania i pako
wania w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych przeznaczonych dla produktów końcowych
pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze;
(iv) należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek przetworzonego białka zwierzęcego, o którym
mowa w niniejszej sekcji, w celu zweryfikowania nieobecności zanieczyszczenia krzyżowego przetworzonym
białkiem zwierzęcym pochodzącym od przeżuwaczy, wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania
składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia
(WE) nr 152/2009; częstotliwość pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka
przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych
punktów kontroli (HACCP); wyniki takiego pobierania i analizowania próbek są przechowywane do udostęp
nienia właściwemu organowi przez okres co najmniej pięciu lat.
d) Mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, są produko
wane w zakładach, które są upoważnione do tego przez właściwy organ i przeznaczone wyłącznie do produkcji
pasz dla zwierząt akwakultury.
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku:
(i) produkcja mieszanek paszowych dla zwierząt akwakultury w zakładach, które produkują również mieszanki
paszowe przeznaczone dla innych zwierząt gospodarskich (wyjątek: zwierzęta futerkowe) może być zezwolona
przez właściwy organ, po przeprowadzeniu kontroli na miejscu, z zastrzeżeniem spełnienia następujących
warunków:
— mieszanki paszowe przeznaczone dla przeżuwaczy muszą być produkowane i przechowywane – podczas
składowania, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od pomieszczeń,
w których produkowane i przechowywane są mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt innych niż
przeżuwacze,
— mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt akwakultury muszą być produkowane i przechowywane –
podczas składowania, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od
pomieszczeń, w których produkowane i przechowywane są mieszanki paszowe przeznaczone dla pozos
tałych zwierząt innych niż przeżuwacze,
— szczegółowe rejestry zakupu i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej
sekcji, oraz sprzedaży mieszanek paszowych zawierających takie białko muszą być przechowywane do
udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej pięciu lat,
— należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek mieszanek paszowych przeznaczonych dla
zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta akwakultury w celu zweryfikowania nieobecności niedozwo
lonych składników pochodzenia zwierzęcego, wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania skład
ników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia
(WE) nr 152/2009; częstotliwość pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka
przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycz
nych punktów kontroli (HACCP). Wyniki muszą być przechowywane w celu ich udostępnienia właści
wemu organowi przez przynajmniej pięć lat;
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(ii) szczególne zezwolenie na produkcję mieszanek paszowych pełnoporcjowych z mieszanek paszowych zawie
rających przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, nie jest wymagane w odniesieniu
do podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny z zastrzeżeniem spełnienia następujących
warunków; podmioty te:
— są zarejestrowane przez właściwy organ,
— utrzymują tylko zwierzęta akwakultury,
— produkują mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla zwierząt akwakultury wyłącznie do użytku w tym samym
gospodarstwie, oraz
— mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej sekcji, stoso
wane w produkcji mieszanek paszowych na użytek własny, zawierają mniej niż 50 % białka całkowitego.
e) W dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, w stosownych przypadkach, towarzyszącym przetworzo
nemu białku zwierzęcemu, o którym mowa w niniejszej sekcji, oraz na wszelkich opakowaniach znajduje się
wyraźny napis »przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze – nie stosować
do produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem zwierząt akwakultury i zwierząt futerkowych«.
W dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, w stosownych przypadkach, towarzyszącym mieszankom
paszowym dla zwierząt akwakultury, zawierającym przetworzone białko zwierzęce, o którym mowa w niniejszej
sekcji, oraz na wszelkich opakowaniach znajduje się wyraźny napis »zawiera przetworzone białko zwierzęce
pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze – nie stosować do karmienia zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem
zwierząt akwakultury i zwierząt futerkowych«.
SEKCJA E
Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania preparatów
mlekozastępczych zawierających mączkę rybną do karmienia nieodsadzonych przeżuwaczy
Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania preparatów
mlekozastępczych zawierających mączkę rybną w karmieniu nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków
przeżuwaczy:
a) mączka rybna stosowana w preparatach mlekozastępczych produkowana jest w zakładach przetwórczych prze
znaczonych wyłącznie do produkcji produktów pochodzących od zwierząt wodnych, z wyjątkiem ssaków
morskich, i spełnia ogólne warunki określone w rozdziale III;
b) stosowanie mączki rybnej w przypadku nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy jest
dozwolone wyłącznie przy produkcji preparatów mlekozastępczych, dystrybuowanych w formie suchej i podawa
nych po rozcieńczeniu w określonej ilości płynu, przeznaczonych do karmienia nieodsadzonych przeżuwaczy
i mających charakter dodatku do mleka przejściowego lub jego substytutu, przed zakończeniem odsadzania;
c) preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną przeznaczone dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich
z gatunków przeżuwaczy są produkowane w zakładach, które nie produkują innych pasz dla przeżuwaczy i które
są upoważnione do tego przez właściwy organ.
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku produkcja innych mieszanek paszowych dla przeżuwaczy
w zakładach, które produkują również preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną przeznaczone dla
nieodsadzonych zwierząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy może być zezwolona przez właściwy organ,
po przeprowadzeniu kontroli na miejscu, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:
(i) inne mieszanki paszowe przeznaczone dla przeżuwaczy muszą być przechowywane – podczas składowania,
przewozu i pakowania – w pomieszczeniach fizycznie oddzielonych od pomieszczeń na mączkę rybną luzem
i preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną, luzem;
(ii) inne mieszanki paszowe przeznaczone dla przeżuwaczy muszą być produkowane w pomieszczeniach
fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, w których produkowane są preparaty mlekozastępcze zawierające
mączkę rybną;
(iii) szczegółowe rejestry zakupu i stosowania mączki rybnej oraz sprzedaży preparatów mlekozastępczych zawie
rających mączkę rybną muszą być przechowywane w celu udostępnienia właściwemu organowi przez przy
najmniej pięć lat;
(iv) należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek mieszanek paszowych przeznaczonych dla
przeżuwaczy w celu zweryfikowania nieobecności niedozwolonych składników pochodzenia zwierzęcego,
wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli
pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009; częstotliwość pobierania i analizowania
próbek określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach
procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP); wyniki muszą być prze
chowywane w celu ich udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat;
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d) przed dopuszczeniem do swobodnego obrotu w Unii importerzy dopilnowują, aby każda przesyłka przywożonych
preparatów mlekozastępczych zawierających mączkę rybną była analizowana zgodnie z metodami analizy doty
czącymi oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określonymi w załączniku VI do
rozporządzenia (WE) nr 152/2009 w celu zweryfikowania nieobecności niedozwolonych składników pochodzenia
zwierzęcego;
e) w dokumencie handlowym lub świadectwie zdrowia, w stosownych przypadkach, towarzyszącym preparatom
mlekozastępczym zawierającym mączkę rybną, przeznaczonym dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich
z gatunków przeżuwaczy, oraz na wszelkich opakowaniach zawierających takie preparaty mlekozastępcze musi
znajdować się wyraźny napis »zawiera mączkę rybną – nie stosować do karmienia przeżuwaczy, z wyjątkiem
nieodsadzonych przeżuwaczy«;
f) preparaty mlekozastępcze luzem, zawierające mączkę rybną, przeznaczone dla nieodsadzonych zwierząt gospodar
skich z gatunków przeżuwaczy są przewożone w pojazdach i kontenerach, które nie są używane do przewozu
innych pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy.
W drodze odstępstwa od tego szczegółowego warunku pojazdy i kontenery, które będą następnie używane do
przewozu innych pasz przeznaczonych dla przeżuwaczy, luzem, mogą być używane do przewozu preparatów
mlekozastępczych zawierających mączkę rybną i przeznaczonych dla nieodsadzonych zwierząt gospodarskich
z gatunków przeżuwaczy, luzem, o ile takie pojazdy i kontenery zostały wcześniej wyczyszczone w celu unik
nięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do której właściwy organ wydał
uprzednią zgodę. W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przecho
wywany do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat;
g) w gospodarstwach, w których utrzymywane są przeżuwacze, wprowadza się środki zapobiegające żywieniu
preparatami mlekozastępczymi zawierającymi mączkę rybną innych przeżuwaczy niż przeżuwacze nieodsadzone.
Właściwy organ sporządza wykaz gospodarstw, w których stosuje się preparaty mlekozastępcze zawierające
mączkę rybną, używając do tego celu systemu wcześniejszego powiadamiania przez gospodarstwo lub innego
systemu, zapewniając tym samym zgodność z tym warunkiem szczegółowym.

ROZDZIAŁ V
Wymagania ogólne
SEKCJA A
Wykazy
Państwa członkowskie aktualizują oraz podają do wiadomości publicznej wykazy:
a) rzeźni, z których można pozyskiwać krew produkowaną zgodnie z rozdziałem IV sekcja C lit. a);
b) upoważnionych zakładów przetwórczych wytwarzających produkty z krwi zgodnie z rozdziałem IV sekcja C lit. c);
c) rzeźni i zakładów rozbioru, z których można pozyskiwać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przezna
czone do stosowania przy produkcji przetworzonego białka zwierzęcego zgodnie rozdziałem IV sekcja D lit. a);
d) upoważnionych zakładów przetwórczych produkujących przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt
innych niż przeżuwacze, które działają zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. c);
e) upoważnionych zakładów, o których mowa w rozdziale III sekcja B, w rozdziale IV sekcja D lit. d) oraz w rozdziale
IV sekcja E lit c);
f) podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny, które zostały zarejestrowane i działają zgodnie
z warunkami ustanowionymi w rozdziale III sekcja B oraz rozdziale IV sekcja D lit. d).

SEKCJA B
Przewóz materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy
1. Materiały paszowe luzem i mieszanki paszowe luzem zawierające produkty pochodzące od przeżuwaczy, inne niż
produkty wymienione w lit. a), b) i c), są przewożone w pojazdach i kontenerach, które nie są używane do
przewozu pasz przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich (wyjątek: zwierzęta futerkowe):
a) mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara oraz produkty z siary;
b) dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego;
c) hydrolizaty białkowe pochodzące ze skór i skórek przeżuwaczy.
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2. W drodze odstępstwa od pkt 1 pojazdy i kontenery, które były wcześniej używane do przewozu materiałów
paszowych luzem i mieszanek paszowych luzem wymienionych w tym punkcie, mogą być używane do przewozu
paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich (wyjątek: zwierzęta futerkowe), o ile zostały one wcześniej
wyczyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, zgodnie z udokumentowaną procedurą, co do
której właściwy organ wydał uprzednią zgodę.
W przypadku stosowania takiej procedury dowód potwierdzający jej stosowanie jest przechowywany do udostęp
nienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
SEKCJA C
Produkcja mieszanek paszowych zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy
Mieszanki paszowe, które zawierają produkty pochodzące od przeżuwaczy, inne niż produkty wymienione w lit. a), b)
i c), nie mogą być wytwarzane w zakładach produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich (wyjątek: zwierzęta
futerkowe):
a) mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara oraz produkty z siary;
b) dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego;
c) hydrolizaty białkowe pochodzące ze skór i skórek przeżuwaczy.
SEKCJA D
Stosowanie i przechowywanie na terenie gospodarstw materiałów paszowych i mieszanek paszowych dla zwierząt
gospodarskich, zawierających produkty pochodzące od przeżuwaczy
Stosowanie i przechowywanie materiałów paszowych i mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich, zawiera
jących produkty pochodzące od przeżuwaczy, inne niż produkty wymienione w lit. a), b) i c), jest zakazane w gospo
darstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie (wyjątek: zwierzęta futerkowe):
a) mleko, produkty na bazie mleka, produkty pochodne mleka, siara oraz produkty z siary;
b) dizasadowy fosforan wapnia i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia zwierzęcego;
c) hydrolizaty białkowe pochodzące ze skór i skórek przeżuwaczy.
SEKCJA E
Wywóz przetworzonego białka zwierzęcego oraz produktów zawierających takie białko
1. Wywóz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy oraz produktów zawierających takie
białko jest zakazany.
W drodze odstępstwa zakaz ten nie dotyczy przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, w tym karmy dla
zwierząt domowych w puszkach, zawierającej białka zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy, która została
poddana obróbce i jest oznakowana zgodnie z przepisami Unii.
2. Wywóz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze oraz produktów
zawierających takie białko jest dozwolony, wyłącznie jeśli spełnione zostały następujące warunki:
a) są one przeznaczone do zastosowania niezabronionego w art. 7 i w niniejszym załączniku;
b) przed wywozem zawarte zostało pisemne porozumienie z właściwym organem w wywożącym państwie
członkowskim lub Komisją a właściwym organem w przywożącym państwie trzecim, zawierające zobowiązanie
przywożącego państwa trzeciego, że będzie ono przestrzegało ostatecznego stosowania i nie będzie ponownie
wywozić przetworzonego białka zwierzęcego lub produktów zawierających takie białko w celu stosowania
zabronionego w art. 7 lub w niniejszym załączniku.
3. Pisemne porozumienie zawarte zgodnie z pkt 2 lit. b) powyżej zostaje przedstawione w ramach Stałego Komitetu
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.
4. Punkt 2 i 3 nie mają zastosowania do wywozu:
a) mączki rybnej i mieszanek paszowych zawierających mączkę rybną;
b) mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt akwakultury;
c) karmy dla zwierząt domowych.
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SEKCJA F
Kontrole urzędowe
1. Kontrole urzędowe przeprowadzone przez właściwy organ w celu sprawdzenia zgodności z zasadami ustanowio
nymi w niniejszym załączniku obejmują inspekcje i pobieranie do analizy próbek, obejmujących przetworzone
białko zwierzęce i pasze, zgodnie z metodami analizy dotyczącymi oznaczania składników pochodzenia zwie
rzęcego do celów kontroli pasz określonymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009.
2. Właściwy organ regularnie sprawdza kompetencje laboratoriów przeprowadzających analizy w celu takich kontroli
urzędowych, w szczególności poprzez międzylaboratoryjne badania porównawcze.
Jeśli kompetencje uznaje się za niezadowalające, przed wykonaniem dalszych analiz, jako minimalne działanie
naprawcze, należy przeprowadzić dodatkowe szkolenie pracowników laboratorium.

___________
(*) Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1.”.
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