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(1) Tekst mający znaczenie dla EOG.
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Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują
ważność przez określony czas.
Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.
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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1372
z dnia 17 sierpnia 2021 r.
zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001
w odniesieniu do zakazu karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, innych niż
zwierzęta futerkowe, białkiem pochodzącym od zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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 pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczegól
ności jego art. 23 akapit pierwszy,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 określono przepisy dotyczące zapobiegania pasażowalnym gąbczastym ence
falopatiom (TSE) oraz kontroli i zwalczania tychże encefalopatii. Rozporządzenie to ma zastosowanie do produkcji
oraz wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a w pewnych określonych
przypadkach – do ich wywozu.

(2)

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zabrania karmienia przeżuwaczy białkami pochodzenia zwierzę
cego. W art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia rozszerzono ten zakaz na zwierzęta inne niż przeżuwacze, jak określono
w załączniku IV rozdział I, natomiast w rozdziałach II–V określono i szczegółowo opisano pewne odstępstwa od
zakazów przewidzianych w rozdziale I pod określonymi warunkami.

(3)

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym dokumentu strategicznego w sprawie
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010–2015 („druga mapa drogowa dla TSE”) (2) przedstawiono
możliwe zmiany w prawodawstwie Unii w celu dostosowania środków zapobiegania, kontroli i zwalczania TSE do
rozwoju sytuacji epidemiologicznej w zakresie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). W komunikacie tym podkreśla
się również, że wszelkie zmiany przepisów dotyczących TSE powinny opierać się przede wszystkim na opiniach
naukowych. Druga mapa drogowa dla TSE odnosi się do przeglądu określonych w prawodawstwie Unii obecnych
przepisów dotyczących zakazu paszowego w odniesieniu do zwierząt innych niż przeżuwacze.

(4)

Na podstawie treści dwóch opinii naukowych wydanych przez Panel ds. zagrożeń biologicznych (BIOHAZ) Europej
skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) odpowiednio w dniu 24 stycznia 2007 r. i w dniu 17 listopada
2007 r. w drugiej mapie drogowej dla TSE potwierdzono, że nie zaobserwowano występowania TSE u zwierząt gos
podarskich innych niż przeżuwacze w warunkach naturalnych.

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.
(2) COM(2010) 384 final z 16.7.2010.
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(5)

W dniu 7 czerwca 2018 r. Urząd przyjął opinię naukową w sprawie przeglądu ilościowej oceny ryzyka w odniesieniu
do ryzyka BSE stwarzanego przez przetworzone białka zwierzęce (3). W ramach ilościowej oceny ryzyka oszaco
wano, że całkowita zakaźność BSE jest czterokrotnie niższa niż szacowano w 2011 r., przy czym oczekuje się, że
każdego roku wystąpi mniej niż jeden przypadek BSE.

(6)

W dniu 22 września 2020 r. Urząd przyjął opinię naukową w sprawie potencjalnego ryzyka BSE u bydła związanego
ze stosowaniem kolagenu i żelatyny pochodzących od przeżuwaczy w paszy dla zwierząt gospodarskich innych niż
przeżuwacze (4). Urząd stwierdza, że prawdopodobieństwo, iż żaden nowy przypadek BSE w populacji bydła nie
zostanie wywołany jedną z trzech dróg zakażenia wskazanych w tej opinii, jest większe niż 99 % (prawie pewność).

(7)

Jednocześnie szacuje się, że 100 000 ton wycofanych środków spożywczych zawierających kolagen lub żelatynę
pochodzące od przeżuwaczy jest corocznie usuwanych w Unii, ponieważ nie można ich stosować w paszy dla zwie
rząt gospodarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakazu paszowego.

(8)

Należy zatem uchylić zakaz karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze kolagenem i żelatyną pocho
dzącymi od przeżuwaczy.

(9)

Art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 (5) zabrania skarmiania zwierząt lądo
wych danego gatunku, innych niż zwierzęta futerkowe, przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym z całych
zwierząt lub z części zwierząt tego samego gatunku (powtórne przetwarzanie wewnątrzgatunkowe).

(10)

W drugiej mapie drogowej dla TSE stwierdzono również, że ryzyko przenoszenia BSE ze zwierząt innych niż prze
żuwacze na zwierzęta inne niż przeżuwacze jest znikome, o ile unika się powtórnego przetwarzania wewnątrzga
tunkowego. W związku z tym Komisja stwierdza, że można rozważyć zniesienie zakazu stosowania przetworzo
nego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze w paszy dla zwierząt innych niż
przeżuwacze, przy przestrzeganiu istniejącego zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego.

(11)

W dniu 29 listopada 2010 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie drugiej mapy drogowej dla TSE (6). Konkluzje te sta
nowią, że zasadniczym warunkiem ewentualnego ponownego zezwolenia na stosowanie przetworzonych białek
zwierzęcych niepochodzących od przeżuwaczy w paszach dla gatunków innych niż przeżuwacze powinna być
dostępność skutecznych i zatwierdzonych technik analitycznych umożliwiających rozróżnienie przetworzonych bia
łek zwierzęcych pochodzących od różnych gatunków oraz analiza ryzyka takiego ponownego zezwolenia w odnie
sieniu do zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.

(12)

W 2012 r. laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. białek zwierzęcych w paszach (EURL-AP) zatwierdziło
nową metodę diagnostyczną opartą na DNA (PCR), dzięki której można wykryć nawet bardzo niski poziom mate
riału pochodzącego od przeżuwaczy, który może być obecny w paszach. Walidacja tej metody pozwoliła na
ponowne udzielenie zezwolenia w 2013 r. na stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od
zwierząt innych niż przeżuwacze w paszy dla zwierząt akwakultury zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 56/2013 (7).

(13)

Następnie, odpowiednio w 2015 i 2018 r., laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. białek zwierzęcych
w paszach zatwierdziło również metody PCR umożliwiające wykrycie obecności w paszy materiału pochodzącego
od świń lub drobiu. W związku z tym umożliwiają one kontrolę prawidłowego wdrożenia zakazu powtórnego prze
twarzania wewnątrzgatunkowego w przypadku świń i drobiu.

(14)

W sprawozdaniu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju produkcji białek roślinnych
w Unii Europejskiej (8), opublikowanym w dniu 22 listopada 2018 r., podkreślono potrzebę zmniejszenia zależności
Unii od państw trzecich w zakresie dostaw białka. Z żywieniowego punktu widzenia przetworzone białka zwierzęce
są doskonałym materiałem paszowym o wysokiej zawartości wysokostrawnych składników odżywczych, takich jak

(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314
(4) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).
(6) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889- ad01re01.en10.pdf
(7) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych
gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 21 z 24.1.2013, s. 3).
(8) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/report-plant-proteinscom2018-757-final_en.pdf
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aminokwasy i fosfor, oraz o wysokiej zawartości witamin. Ponowne udzielenie zezwolenia na stosowanie w paszy
dla zwierząt innych niż przeżuwacze przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż
przeżuwacze zmniejszyłoby tę zależność od białek pochodzących z państw trzecich.
(15)

Należy ponownie zezwolić na stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od świń w paszy dla
drobiu oraz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu w paszy dla świń. Należy stosować
surowe wymogi podczas zbierania, transportu i przetwarzania tych produktów oraz regularnie pobierać i analizować
próbki, aby uniknąć wszelkiego ryzyka i przyczynić się do weryfikacji braku zanieczyszczenia krzyżowego zabro
nionym białkiem przeżuwaczy i powtórnego przetwarzania węwnątrzgatunkowego.

(16)

Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/893 (9) zezwolono na stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pocho
dzącego od owadów oraz mieszanek paszowych zawierających takie przetworzone białko zwierzęce do karmienia
zwierząt akwakultury. Drób to zwierzęta owadożerne, świnie są wszystkożerne i nie ma obaw co do tego materiału
paszowego. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od
owadów do karmienia drobiu i trzody chlewnej na takich samych warunkach, jakie są wymagane do karmienia zwie
rząt akwakultury.

(17)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(18)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żyw
ności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego roz
porządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

(9) Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/893 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepi
sów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 92).
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział I lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta futerkowe):
(i)

przetworzonym białkiem zwierzęcym;

(ii) produktami z krwi;
(iii) hydrolizatami białkowymi pochodzenia zwierzęcego;
(iv) dizasadowym fosforanem wapnia i trizasadowym fosforanem wapnia pochodzenia zwierzęcego;
(v) paszą zawierającą produkty wymienione w ppkt (i)–(iv).”;
2) w rozdziale II dodaje się litery w brzmieniu:
„f) drobiu następującymi materiałami paszowymi i mieszankami paszowymi:
(i) przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od świń, a także mieszankami paszowymi zawierającymi
takie przetworzone białko zwierzęce, które są produkowane, wprowadzane na rynek i stosowane zgodnie
z ogólnymi warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustanowionymi w rozdziale
IV sekcja G;
(ii) przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od owadów gospodarskich, a także mieszankami paszo
wymi zawierającymi takie przetworzone białko zwierzęce, które są produkowane, wprowadzane na rynek i sto
sowane zgodnie z ogólnymi warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustano
wionymi w rozdziale IV sekcja F;
g) świń następującymi materiałami paszowymi i mieszankami paszowymi:
(i) przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od drobiu, a także mieszankami paszowymi zawierają
cymi takie przetworzone białko zwierzęce, które są produkowane, wprowadzane na rynek i stosowane zgodnie
z ogólnymi warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustanowionymi w rozdziale
IV sekcja H;
(ii) przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od owadów gospodarskich, a także mieszankami paszo
wymi zawierającymi takie przetworzone białko zwierzęce, które są produkowane, wprowadzane na rynek i sto
sowane zgodnie z ogólnymi warunkami ustanowionymi w rozdziale III i szczegółowymi warunkami ustano
wionymi w rozdziale IV sekcja F.”;
3) w rozdziale III wprowadza się następujące zmiany:
a) w sekcji A wprowadza się następujące zmiany:
(i)

punkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, w tym mączka
rybna, przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, przetworzone białko zwie
rzęce pochodzące od świń oraz przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu.”;

(ii) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od świń i mieszanki paszowe luzem zawierające takie
przetworzone białko zwierzęce są przewożone w pojazdach i kontenerach oraz składowane w instalacjach
magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej
dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury i drób).
5. Na zasadzie odstępstwa od pkt 4 pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były wcześniej uży
wane do przewozu lub składowania przetworzonego białka zwierzęcego luzem pochodzącego od świń
i mieszanek paszowych luzem zawierających takie przetworzone białko zwierzęce, mogą być następnie
używane do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż prze
żuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury i drób), o ile zostały one wcześniej wyczyszczone w celu uniknię
cia 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
udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.”;
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(iii) dodaje się punkty w brzmieniu:
„6. Przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od drobiu i mieszanki paszowe luzem zawierające takie
przetworzone białko zwierzęce są przewożone w pojazdach i kontenerach oraz składowane w instalacjach
magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej
dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury i świnie).
7.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 6 pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były wcześniej uży
wane do przewozu lub składowania przetworzonego białka zwierzęcego luzem pochodzącego od drobiu
i mieszanek paszowych luzem zawierających takie przetworzone białko zwierzęce, mogą być następnie
używane do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż prze
żuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury i świnie), o ile zostały one 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 przechowywany do
udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.

8.

Przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od owadów gospodarskich i mieszanki paszowe luzem
zawierające takie przetworzone białko zwierzęce są przewożone w pojazdach i kontenerach oraz składo
wane w instalacjach magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu lub składowania
paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury,
drób i świnie).

9.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 8 pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były wcześniej uży
wane do przewozu lub składowania przetworzonego białka zwierzęcego luzem pochodzącego od owadów
gospodarskich i mieszanek paszowych luzem zawierających takie przetworzone białko zwierzęce, mogą
być następnie używane do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich
innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury, drób i świnie), o ile zostały one wcześniej wyczy
szczone 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
udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.

10. Przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, z wyłączeniem
mączki rybnej i przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu, świń i owadów gospodar
skich, a także mieszanki paszowe luzem zawierające takie przetworzone białko zwierzęce są przewożone
w pojazdach i kontenerach oraz składowane w instalacjach magazynowych, które nie są używane, odpo
wiednio, do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż prze
żuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury).
11. Na zasadzie odstępstwa od pkt 10 pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były wcześniej uży
wane do przewozu lub składowania produktów, o których mowa w tym punkcie, mogą być następnie uży
wane do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich innych niż przeżu
wacze (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
udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.”;
b) w sekcji B wprowadza się następujące zmiany:
(i) w pkt 1 dodaje się litery w brzmieniu:
„d) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich;
e) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń;
f)

przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu.”;

(ii) pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) podmioty te muszą utrzymywać wyłącznie zwierzęta inne niż przeżuwacze;
(i) w przypadku gdy utrzymują drób, nie produkują mieszanek paszowych pełnoporcjowych z mieszanek
paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu;
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(ii) w przypadku gdy utrzymują świnie, nie produkują mieszanek paszowych pełnoporcjowych z mieszanek
paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń;”;
c) sekcja C lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze, w tym mączki rybnej,
przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich, przetworzonego białka zwierzę
cego pochodzącego od świń oraz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu;”;
d) sekcja D pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze, w tym mączki rybnej,
przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich, przetworzonego białka zwierzę
cego pochodzącego od świń oraz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu;”;
4) w rozdziale IV wprowadza się następujące zmiany:
a) sekcja D lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wykorzystania w produkcji przetworzonego
białka zwierzęcego, o którym mowa w niniejszej sekcji, pochodzą z co najmniej jednego z następujących zakła
dów:
(i)

rzeźni zatwierdzonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie zajmują się ubojem
przeżuwaczy i które są zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do uboju przeżuwaczy;

(ii) zakładów rozbioru zatwierdzonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie zajmują
się oddzielaniem od kości ani rozbiorem mięsa przeżuwaczy i które zostały zarejestrowane przez właściwy
organ jako nieprzeznaczone do oddzielania od kości ani rozbioru mięsa przeżuwaczy;
(iii) innych przedsiębiorstw niż te, o których mowa w ppkt (i) lub (ii), zarejestrowanych lub zatwierdzonych
zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie prowadzą czynności na produktach z przeżu
waczy i które są zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do prowadzenia czynności na
produktach z przeżuwaczy;
(iv) zatwierdzonych zakładów, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. h) oraz i) rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009, zarejestrowanych przez właściwy organ jako prowadzące czynności wyłącznie na produk
tach ubocznych pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze pochodzących z zakładów, o których
mowa w ppkt (i), (ii) i (iii), lub przechowujące takie produkty.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (i), (ii) i (iii) właściwy organ może zezwolić na ubój przeżu
waczy i prowadzenie czynności na produktach z przeżuwaczy w zakładach, o których mowa w akapicie pierw
szym ppkt (i), (ii) i (iii), wytwarzających 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 na miejscu właściwy organ
uzyskał pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu między produk
tami ubocznymi z przeżuwaczy a produktami ubocznymi ze zwierząt innych niż przeżuwacze.
Środki te obejmują przynajmniej następujące wymogi:
1) ubój zwierząt innych niż przeżuwacze musi być przeprowadzany na liniach, które są fizycznie oddzielone
od linii używanych do uboju przeżuwaczy;
2) produkty ze zwierząt innych niż przeżuwacze muszą być poddawane czynnościom na liniach produkcyj
nych, które są fizycznie oddzielone od linii używanych do przeprowadzania czynności na produktach z prze
żuwaczy;
3) urządzenia do zbierania, składowania, przewozu i pakowania produktów ubocznych pochodzących od
zwierząt innych niż przeżuwacze muszą być oddzielone od urządzeń przeznaczonych dla produktów
ubocznych pochodzących od przeżuwaczy;
4) 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) sekcja F otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA F

Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pocho
dzącego od owadów gospodarskich oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko, przeznaczonych do
wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury, drobiu i świń
Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzę
cego pochodzącego od owadów gospodarskich oraz mieszanek paszowych zawierających takie przetworzone białko
zwierzęce, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury, drobiu i świń:
a) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich musi być produkowane:
(i) w zakładach przetwórczych zatwierdzonych zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009 i przeznaczone wyłącznie do produkcji produktów pochodzących od owadów gospodar
skich;
(ii) zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II sekcja 1 załącznika X do rozporządzenia (UE)
nr 142/2011.
Na zasadzie odstępstwa od warunku przewidzianego w akapicie pierwszym ppkt (i) właściwy organ może zez
wolić na produkcję przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich w zakładach
przetwórczych przetwarzających produkty uboczne pochodzące od innych gatunków.
Takie zezwolenie może zostać wydane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kontroli właściwy organ uzyskał
pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu przetworzonego białka
zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od
innych zwierząt gospodarskich.
Te środki zapobiegawcze obejmują przynajmniej następujące wymogi:
— produkcja przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy lub zwierząt innych niż prze
żuwacze i innych niż owady musi odbywać się w zamkniętym systemie, który jest fizycznie oddzielony od
systemu wykorzystywanego do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów
gospodarskich,
— produkty uboczne pochodzące od przeżuwaczy lub zwierząt innych niż przeżuwacze i innych niż owady są
przechowywane podczas składowania i przewozu w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych
przeznaczonych dla produktów ubocznych pochodzących od owadów gospodarskich,
— przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy lub zwierząt innych niż przeżuwacze i innych
niż owady jest przechowywane podczas składowania i pakowania w pomieszczeniach, które są fizycznie
oddzielone od tych przeznaczonych dla produktów końcowych pochodzących od owadów gospodarskich,
— należy regularnie pobierać próbki i analizować przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gos
podarskich w celu zweryfikowania braku zanieczyszczenia krzyżowego przetworzonym białkiem zwierzę
cym pochodzącym od przeżuwaczy lub innych zwierząt innych niż przeżuwacze, 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 pobierania próbek i analiz
muszą być przechowywane w celu ich udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat;
b) Mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich są pro
dukowane w zakładach:
(i) zatwierdzonych w tym celu przez właściwy organ;
(ii) przeznaczonych do produkcji paszy dla zwierząt akwakultury, drobiu lub świń.
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Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (i) szczególne zezwolenie na produkcję mieszanek paszo
wych pełnoporcjowych z mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od
owadów gospodarskich nie jest wymagane w odniesieniu do podmiotów produkujących mieszanki paszowe na
użytek własny, jeśli podmioty te spełniają następujące warunki:
— są zarejestrowane przez właściwy organ jako produkujące mieszanki paszowe pełnoporcjowe z mieszanek
paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich,
— nie utrzymują zwierząt gospodarskich zdefiniowanych w art. 3 pkt 6 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009 innych niż zwierzęta akwakultury, drób, świnie lub zwierzęta futerkowe,
— mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich sto
sowane przez te podmioty w produkcji zawierają mniej niż 50 % białka surowego.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (ii) produkcja mieszanek paszowych zawierających prze
tworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich, przeznaczonych dla zwierząt akwakultury,
drobiu i świń, w zakładach, które produkują również mieszanki paszowe przeznaczone dla innych zwierząt gos
podarskich, z wyjątkiem zwierząt futerkowych, może być dozwolona 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 fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, gdzie są
produkowane i przechowywane mieszanki paszowe dla zwierząt innych niż przeżuwacze,
— mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt akwakultury, drobiu i świń muszą być produkowane i prze
chowywane – podczas składowania, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzie
lone od pomieszczeń, w których produkowane i przechowywane są mieszanki paszowe przeznaczone dla
pozostałych zwierząt innych niż przeżuwacze,
— szczegółowe rejestry zakupu i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów
gospodarskich oraz sprzedaży mieszanek paszowych zawierających takie białko muszą być przechowywane
w celu udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat,
— należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek mieszanek paszowych przeznaczonych dla
zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta akwakultury, drób i świnie w celu zweryfikowania nieobec
ności niedozwolonych składników pochodzenia zwierzęcego, wykorzystując metody analizy dotyczące
oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do roz
porządzenia (WE) nr 152/2009; częstotliwość takiego pobierania i analizowania próbek określa się na pod
stawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP); wyniki muszą być przechowywane w celu ich udostęp
nienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat;
c) Dokument handlowy lub, w stosownych przypadkach, świadectwo zdrowia dołączone do przetworzonego
białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009, etykieta tego przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich
oraz etykieta mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gos
podarskich są wyraźnie oznakowane zgodnie z rozdziałem V sekcja G niniejszego załącznika.”
c) Dodaje się sekcje w brzmieniu:

„SEKCJA G
Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pocho
dzącego od świń oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko przeznaczonych do wykorzystania w kar
mieniu drobiu
Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzę
cego pochodzącego od świń oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko przeznaczonych do wykorzysta
nia w karmieniu drobiu (»przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń«):
a) Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wykorzystania w produkcji przetworzonego
białka zwierzęcego pochodzącego od świń pochodzą z co najmniej jednego z następujących zakładów:

PL

18.8.2021

(i)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/9

rzeźni zatwierdzonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie zajmują się ubojem
przeżuwaczy i drobiu i które są zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do uboju prze
żuwaczy ani drobiu;

(ii) zakładów rozbioru zatwierdzonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie zajmują
się oddzielaniem od kości ani rozbiorem mięsa przeżuwaczy i drobiu i które zostały zarejestrowane przez
właściwy organ jako nieprzeznaczone do oddzielania od kości ani rozbioru mięsa przeżuwaczy i drobiu;
(iii) innych przedsiębiorstw niż te, o których mowa w ppkt (i) lub (ii), zarejestrowanych lub zatwierdzonych
zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie prowadzą czynności na produktach z przeżu
waczy i drobiu i które są zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do prowadzenia czyn
ności na produktach z przeżuwaczy i drobiu;
(iv) zatwierdzonych zakładów, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. h) oraz i) rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009, zarejestrowanych przez właściwy organ jako prowadzące czynności wyłącznie na produk
tach ubocznych pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze pochodzących z zakładów, o których
mowa w ppkt (i), (ii) i (iii), lub przechowujące takie produkty.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (i), (ii) i (iii) właściwy organ może zezwolić na ubój przeżu
waczy lub drobiu i prowadzenie czynności na produktach z przeżuwaczy lub drobiu w zakładach, o których
mowa w akapicie pierwszym ppkt (i), (ii) oraz (iii), wytwarzających produkty uboczne pochodzące od świń prze
znaczone do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od świń.
Takie zezwolenie może zostać wydane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kontroli na miejscu właściwy organ
uzyskał pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu między produk
tami ubocznymi z przeżuwaczy lub drobiu a produktami ubocznymi ze świń.
Środki te obejmują przynajmniej następujące wymogi:
1) ubój świń musi być przeprowadzany na liniach, które są fizycznie oddzielone od linii używanych do uboju
przeżuwaczy lub drobiu;
2) produkty pochodzące od świń muszą być poddawane czynnościom na liniach produkcyjnych, które są
fizycznie oddzielone od linii używanych do przeprowadzania czynności na produktach z przeżuwaczy lub
drobiu;
3) urządzenia do zbierania, składowania, przewozu i pakowania produktów ubocznych pochodzących od świń
muszą być oddzielone od urządzeń przeznaczonych dla produktów ubocznych pochodzących od przeżuwa
czy lub drobiu;
4) należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek produktów ubocznych pochodzących od świń
w celu wykrycia obecności białek przeżuwaczy lub drobiu. 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) Produkty uboczne pochodzące od świń przeznaczone do wykorzystania w produkcji przetworzonego białka
zwierzęcego pochodzącego od świń są przewożone do zakładu przetwórczego w pojazdach i kontenerach,
które nie są używane do przewozu produktów ubocznych pochodzących od przeżuwaczy lub drobiu.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego mogą one być przewożone w pojazdach i kontenerach, które
były uprzednio używane do przewozu produktów ubocznych pochodzących od przeżuwaczy lub drobiu, 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 udo
stępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
c) Przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń jest produkowane w zakładach przetwórczych:
(i) przeznaczonych do przetwarzania produktów ubocznych pochodzących z rzeźni, zakładów rozbioru lub
innych przedsiębiorstw, o których mowa w lit. a);
(ii) zarejestrowanych przez właściwy organ jako nieprzetwarzające produktów ubocznych pochodzących od
przeżuwaczy lub drobiu.
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Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (ii) właściwy organ może zezwolić na produkcję przetwo
rzonego białka zwierzęcego pochodzącego od świń w zakładach przetwórczych przetwarzających produkty
uboczne pochodzące od przeżuwaczy lub drobiu.
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 lub drobiu a przetworzonym białkiem zwierzęcym pocho
dzącym od świń.
Te środki zapobiegawcze obejmują przynajmniej następujące wymogi:
1) produkcja przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy lub drobiu musi odbywać się
w zamkniętym systemie, który jest fizycznie oddzielony od systemu wykorzystywanego do produkcji prze
tworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od świń;
2) produkty uboczne pochodzące od przeżuwaczy i drobiu są przechowywane podczas składowania i przewozu
w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych przeznaczonych dla produktów ubocznych pocho
dzących od świń;
3) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy lub drobiu jest przechowywane podczas skła
dowania i pakowania w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych przeznaczonych dla produk
tów końcowych pochodzących od świń;
4) należy regularnie pobierać próbki i analizować przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń w celu
zweryfikowania braku zanieczyszczenia krzyżowego przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym
od przeżuwaczy lub drobiu, wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania składników pochodzenia
zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009; częs
totliwość 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 pobierania próbek i analiz muszą być przechowywane w celu ich udostępnienia właści
wemu organowi przez przynajmniej pięć lat.
d) Mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń są produkowane w zakła
dach:
(i) zatwierdzonych w tym celu przez właściwy organ;
(ii) przeznaczonych wyłącznie do produkcji paszy dla drobiu, akwakultury lub zwierząt futerkowych.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (i) szczególne zezwolenie na produkcję mieszanek paszo
wych pełnoporcjowych z mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od
świń nie jest wymagane w odniesieniu do podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny, jeśli
podmioty te spełniają następujące warunki:
— są zarejestrowane przez właściwy organ jako produkujące mieszanki paszowe pełnoporcjowe z mieszanek
paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń,
— nie utrzymują zwierząt gospodarskich zdefiniowanych w art. 3 pkt 6 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009 innych niż drób, zwierzęta akwakultury lub zwierzęta futerkowe,
— mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń stosowane przez te
podmioty w produkcji zawierają mniej niż 50 % białka surowego.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (ii) produkcja mieszanek paszowych dla drobiu zawierają
cych przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń w zakładach, które produkują również mieszanki
paszowe przeznaczone dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta akwakultury i zwierzęta futerkowe,
może być dozwolona 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 fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, gdzie są
produkowane i przechowywane mieszanki paszowe dla zwierząt innych niż przeżuwacze,
— mieszanki paszowe przeznaczone dla świń muszą być produkowane i przechowywane – podczas składowa
nia, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych, w których produko
wane i przechowywane są mieszanki paszowe przeznaczone dla pozostałych zwierząt innych niż przeżuwa
cze,
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— szczegółowe rejestry zakupu i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od świń oraz
sprzedaży mieszanek paszowych zawierających takie białko muszą być przechowywane w celu udostępnie
nia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat,
— należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek mieszanek paszowych przeznaczonych dla
zwierząt gospodarskich innych niż drób, zwierzęta akwakultury i zwierzęta futerkowe w celu zweryfikowa
nia 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 takiego 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 przechowywane w celu ich
udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat.
e) Dokument handlowy lub, w stosownych przypadkach, świadectwo zdrowia dołączone do przetworzonego
białka zwierzęcego pochodzącego od świń zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, etykieta
tego przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od świń oraz etykieta mieszanek paszowych zawierają
cych przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń są wyraźnie oznakowane zgodnie z rozdziałem V sek
cja G niniejszego załącznika.

SEKCJA H

Szczegółowe warunki mające zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pocho
dzącego od drobiu oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko przeznaczonych do wykorzystania w kar
mieniu świń
Następujące szczegółowe warunki mają zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzę
cego pochodzącego od drobiu oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko przeznaczonych do wykorzys
tania w karmieniu świń (»przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu«):
a) Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do wykorzystania w produkcji przetworzonego
białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu pochodzą z co najmniej jednego z następujących zakładów:
(i)

rzeźni zatwierdzonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie zajmują się ubojem
przeżuwaczy i świń i które są zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do uboju przeżu
waczy ani świń;

(ii) zakładów rozbioru zatwierdzonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie zajmują
się oddzielaniem od kości ani rozbiorem mięsa przeżuwaczy i świń i które zostały zarejestrowane przez
właściwy organ jako nieprzeznaczone do oddzielania od kości ani rozbioru mięsa przeżuwaczy i świń;
(iii) innych przedsiębiorstw niż te, o których mowa w ppkt (i) lub (ii), zarejestrowanych lub zatwierdzonych
zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie prowadzą czynności na produktach z przeżu
waczy i świń i które są zarejestrowane przez właściwy organ jako nieprzeznaczone do prowadzenia czyn
ności na produktach z przeżuwaczy i świń;
(iv) zatwierdzonych zakładów, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. h) oraz i) rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009, zarejestrowanych przez właściwy organ jako prowadzące czynności wyłącznie na produk
tach ubocznych pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze pochodzących z zakładów, o których
mowa w ppkt (i), (ii) i (iii), lub przechowujące takie produkty.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (i), (ii) i (iii) właściwy organ może zezwolić na ubój przeżu
waczy lub świń i prowadzenie czynności na produktach z przeżuwaczy lub świń w zakładach, o których mowa
w akapicie pierwszym ppkt (i), (ii) oraz (iii), wytwarzających produkty uboczne pochodzące od drobiu przezna
czone do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu.
Takie zezwolenie może zostać wydane jedynie w przypadku, gdy w wyniku kontroli na miejscu właściwy organ
uzyskał pewność co do skuteczności środków zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu między produk
tami ubocznymi z przeżuwaczy lub świń a produktami ubocznymi z drobiu.
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Środki te obejmują przynajmniej następujące wymogi:
1) ubój drobiu musi być przeprowadzany na liniach, które są fizycznie oddzielone od linii używanych do uboju
przeżuwaczy lub świń;
2) produkty z drobiu muszą być poddawane czynnościom na liniach produkcyjnych, które są fizycznie oddzie
lone od linii używanych do przeprowadzania czynności na produktach z przeżuwaczy;
3) urządzenia do zbierania, składowania, przewozu i pakowania produktów ubocznych pochodzących od dro
biu muszą być oddzielone od urządzeń przeznaczonych dla produktów ubocznych pochodzących od prze
żuwaczy lub świń;
4) należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek produktów ubocznych pochodzących od dro
biu w celu wykrycia obecności białek przeżuwaczy lub świń. 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) Produkty uboczne pochodzące od drobiu przeznaczone do wykorzystania w produkcji przetworzonego białka
zwierzęcego pochodzącego od drobiu są przewożone do zakładu przetwórczego w pojazdach i kontenerach,
które nie są używane do przewozu produktów ubocznych pochodzących od przeżuwaczy lub świń.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego mogą one być przewożone w pojazdach i kontenerach, które
były uprzednio używane do przewozu produktów ubocznych pochodzących od przeżuwaczy lub świń, 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 udo
stępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
c) Przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu jest produkowane w zakładach przetwórczych:
(i) przeznaczonych do przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z rzeźni,
zakładów rozbioru lub innych przedsiębiorstw, o których mowa w lit. a);
(ii) zarejestrowanych przez właściwy organ jako nieprzetwarzające produktów ubocznych pochodzących od
przeżuwaczy lub świń.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (ii) właściwy organ może zezwolić na produkcję przetwo
rzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu w zakładach przetwórczych przetwarzających produkty
uboczne pochodzące od przeżuwaczy lub świń.
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 lub świń a przetworzonym białkiem zwierzęcym pocho
dzącym od drobiu.
Te środki zapobiegawcze obejmują przynajmniej następujące wymogi:
1) produkcja przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy lub świń musi odbywać się
w zamkniętym systemie, który jest fizycznie oddzielony od systemu wykorzystywanego do produkcji prze
tworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu;
2) produkty uboczne pochodzące od przeżuwaczy lub świń są przechowywane podczas składowania i prze
wozu w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych przeznaczonych dla produktów ubocznych
pochodzących od drobiu;
3) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy lub świń jest przechowywane podczas składo
wania i pakowania w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych przeznaczonych dla produktów
końcowych pochodzących od drobiu;
4) należy regularnie pobierać próbki i analizować przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu w celu
zweryfikowania braku zanieczyszczenia krzyżowego przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym
od przeżuwaczy lub świń, wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania składników pochodzenia
zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009; częs
totliwość pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez
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podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli
(HACCP); wyniki pobierania próbek i analiz muszą być przechowywane w celu ich udostępnienia właści
wemu organowi przez przynajmniej pięć lat.
d) Mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu są produkowane w zakła
dach:
(i) zatwierdzonych w tym celu przez właściwy organ;
(ii) przeznaczonych wyłącznie do produkcji paszy dla świń, akwakultury lub zwierząt futerkowych.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (i) szczególne zezwolenie na produkcję mieszanek paszo
wych pełnoporcjowych z mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od
drobiu nie jest wymagane w odniesieniu do podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny,
jeśli podmioty te spełniają następujące warunki:
— są zarejestrowane przez właściwy organ jako produkujące mieszanki paszowe pełnoporcjowe z mieszanek
paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu,
— nie utrzymują zwierząt gospodarskich zdefiniowanych w art. 3 pkt 6 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1069/2009 innych niż świnie, zwierzęta akwakultury lub zwierzęta futerkowe,
— mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu stosowane przez te
podmioty w produkcji zawierają mniej niż 50 % białka surowego.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego ppkt (ii) produkcja mieszanek paszowych dla świń zawierających
przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu w zakładach, które produkują również mieszanki
paszowe przeznaczone dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta akwakultury i zwierzęta futerkowe
może być dozwolona 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 fizycznie oddzielonych od pomieszczeń, gdzie są
produkowane i przechowywane mieszanki paszowe dla zwierząt innych niż przeżuwacze,
— mieszanki paszowe przeznaczone dla drobiu muszą być produkowane i przechowywane – podczas składo
wania, przewozu i pakowania – w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od pomieszczeń, w któ
rych produkowane i przechowywane są mieszanki paszowe przeznaczone dla pozostałych zwierząt innych
niż przeżuwacze,
— szczegółowe rejestry zakupu i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu oraz
sprzedaży mieszanek paszowych zawierających takie białko muszą być przechowywane w celu udostępnie
nia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat,
— należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek mieszanek paszowych przeznaczonych dla
zwierząt gospodarskich innych niż drób, zwierzęta akwakultury i zwierzęta futerkowe w celu zweryfikowa
nia 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 takiego 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 przechowywane w celu ich
udostępnienia właściwemu organowi przez przynajmniej pięć lat;
e) Dokument handlowy lub, w stosownych przypadkach, świadectwo zdrowia dołączone do przetworzonego
białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, ety
kieta tego przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu oraz etykieta mieszanek paszowych
zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu są wyraźnie oznakowane zgodnie z roz
działem V sekcja G niniejszego załącznika.”;
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5) w rozdziale V wprowadza się następujące zmiany:
a) sekcja A otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA A

Wykazy
1. Państwa członkowskie aktualizują oraz podają do wiadomości publicznej wykazy:
a) rzeźni zarejestrowanych jako nieprzeznaczone do uboju przeżuwaczy zgodnie z rozdziałem IV sekcja
C lit. a) akapit pierwszy oraz upoważnionych rzeźni, z których można pozyskiwać krew produkowaną zgod
nie z rozdziałem IV sekcja C lit. a) akapity drugi, trzeci i czwarty;
b) rzeźni, zakładów rozbioru, innych zakładów spożywczych i zakładów produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego zarejestrowanych jako, odpowiednio, nieprzeznaczone do uboju przeżuwaczy, nieprzezna
czone do oddzielania od kości ani rozbioru mięsa przeżuwaczy, nieprzeznaczone do prowadzenia czynności
na produktach z przeżuwaczy oraz prowadzące czynności wyłącznie na produktach ubocznych pochodze
nia zwierzęcego pochodzących z tych zakładów spożywczych, z których można pozyskiwać produkty
uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pocho
dzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. a) akapit pierwszy, lub
przechowujące wyłącznie takie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz upoważnionych rzeźni,
zakładów rozbioru i innych zakładów spożywczych, z których można pozyskiwać produkty uboczne
pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do stosowania przy produkcji przetworzonego białka zwierzęcego
pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. a) akapity drugi,
trzeci i czwarty;
c) rzeźni, zakładów rozbioru i innych zakładów spożywczych i zakładów produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego zarejestrowanych jako, odpowiednio, nieprzeznaczone do uboju przeżuwaczy i drobiu, nie
przeznaczone do oddzielania od kości ani rozbioru mięsa przeżuwaczy i drobiu, nieprzeznaczone do pro
wadzenia czynności na produktach z przeżuwaczy i drobiu oraz prowadzące czynności wyłącznie na pro
duktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z tych zakładów spożywczych, z których
można pozyskiwać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do produkcji przetworzo
nego białka zwierzęcego pochodzącego od świń zgodnie z rozdziałem IV sekcja G lit. a) akapit pierwszy,
lub przechowujące wyłącznie takie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz upoważnionych
rzeźni, zakładów rozbioru i innych zakładów spożywczych, z których można pozyskiwać produkty uboczne
pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do stosowania przy produkcji przetworzonego białka zwierzęcego
pochodzącego od świń zgodnie z rozdziałem IV sekcja G lit. a) akapity drugi, trzeci i czwarty;
d) rzeźni, zakładów rozbioru i innych zakładów spożywczych i zakładów produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego zarejestrowanych jako, odpowiednio, nieprzeznaczone do uboju przeżuwaczy i świń, nieprzez
naczone do oddzielania od kości ani rozbioru mięsa przeżuwaczy i świń, nieprzeznaczone do prowadzenia
czynności na produktach z przeżuwaczy i świń oraz prowadzące czynności wyłącznie na produktach
ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z tych zakładów spożywczych, z których można pozys
kiwać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do produkcji przetworzonego białka
zwierzęcego pochodzącego od drobiu zgodnie z rozdziałem IV sekcja H lit. a) akapit pierwszy, i przechowu
jące wyłącznie takie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz upoważnionych rzeźni, zakładów
rozbioru i innych zakładów spożywczych, z których można pozyskiwać produkty uboczne pochodzenia
zwierzęcego przeznaczone do stosowania przy produkcji przetworzonego białka zwierzęcego pochodzą
cego od drobiu zgodnie z rozdziałem IV sekcja H lit. a) akapity drugi, trzeci i czwarty;
e) zakładów przetwórczych zarejestrowanych jako przetwarzające wyłącznie krew zwierząt innych niż przeżu
wacze zgodnie z rozdziałem IV sekcja C lit. c) akapit pierwszy oraz upoważnionych zakładów przetwór
czych wytwarzających produkty z krwi zgodnie z rozdziałem IV sekcja C lit. c) akapity drugi, trzeci
i czwarty;
f)

zakładów przetwórczych zarejestrowanych jako nieprzeznaczone do przetwarzania produktów ubocznych
z przeżuwaczy zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. c) akapit pierwszy oraz upoważnionych zakładów prze
twórczych produkujących przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze,
które działają zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. c) akapity drugi, trzeci i czwarty;
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g) zakładów przetwórczych zarejestrowanych jako nieprzeznaczone do przetwarzania produktów ubocznych
z przeżuwaczy i drobiu zgodnie z rozdziałem IV sekcja G lit. c) akapit pierwszy oraz upoważnionych zakła
dów przetwórczych produkujących przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń, które działają
zgodnie z rozdziałem IV sekcja G lit. c) akapity drugi, trzeci i czwarty;
h) zakładów przetwórczych zarejestrowanych jako nieprzeznaczone do przetwarzania produktów ubocznych
z przeżuwaczy i świń zgodnie z rozdziałem IV sekcja H lit. c) akapit pierwszy oraz upoważnionych zakła
dów przetwórczych produkujących przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu, które działają
zgodnie z rozdziałem IV sekcja H lit. c) akapity drugi, trzeci i czwarty;
i)

upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe wytwarzających zgodnie z rozdziałem III sek
cja B mieszanki paszowe zawierające mączkę rybną, dizasadowy i trizasadowy fosforan wapnia pochodzenia
zwierzęcego, produkty z krwi pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze, przetworzone białko zwie
rzęce pochodzące od owadów gospodarskich, przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń lub prze
tworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu;

j)

upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe wytwarzających zgodnie z rozdziałem IV sek
cja D lit. d) mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych
niż przeżuwacze; jak również upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe wytwarzających
zgodnie z rozdziałem V sekcja E pkt 3 lit. b) ppkt (ii) wyłącznie mieszanki paszowe przeznaczone do
wywozu z Unii lub mieszanki paszowe przeznaczone do wywozu z Unii i mieszanki paszowe dla zwierząt
akwakultury przeznaczone do wprowadzenia na rynek;

k) upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe wytwarzających zgodnie z rozdziałem IV sek
cja E lit. d) preparaty mlekozastępcze zawierające mączkę rybną i przeznaczone dla nieodsadzonych zwie
rząt gospodarskich z gatunków przeżuwaczy;
l)

upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe wytwarzających zgodnie z rozdziałem IV sek
cja F lit. b) mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospo
darskich;

m) upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe wytwarzających zgodnie z rozdziałem IV sek
cja G lit. b) mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń przezna
czone dla drobiu;
n) upoważnionych zakładów produkujących mieszanki paszowe wytwarzających zgodnie z rozdziałem IV sek
cja H lit. b) mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu przezna
czone dla świń;
o) zakładów składujących upoważnionych zgodnie z rozdziałem III sekcja A pkt 3 lub zgodnie z rozdziałem
V sekcja E pkt 3 lit. d) akapit trzeci.
2. Państwa członkowskie aktualizują wykazy podmiotów produkujących mieszanki paszowe na użytek własny
zarejestrowanych zgodnie z rozdziałem III sekcja B pkt 3 i rozdziałem IV sekcja D lit. d) ppkt (ii), sekcja F lit. b)
ppkt (ii), sekcja G lit. d) ppkt (ii) oraz sekcja H lit. d) ppkt (ii).”;
b) w sekcji C wprowadza się następujące zmiany:
(i) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt futerkowych lub zwierząt domowych i zawierające przetwo
rzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze nie mogą być wytwarzane w zakła
dach produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe lub zwierzęta akwa
kultury.”;
(ii) dodaje się punkt w brzmieniu:
„3. Na zasadzie odstępstwa od pkt 2:
(i)

mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt futerkowych lub zwierząt domowych i zawierające
mączkę rybną, mogą być produkowane w zakładach produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich
innych niż przeżuwacze oraz preparaty mlekozastępcze do karmienia nieodsadzonych przeżuwaczy;

(ii) mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt futerkowych lub zwierząt domowych i zawierające
przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gospodarskich mogą być wytwarzane w zakła
dach produkujących pasze dla drobiu lub świń, pod warunkiem że przetworzone białko zwierzęce
pochodzące od owadów gospodarskich jest zgodne z rozdziałem IV sekcja F lit. a);
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(iii) mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt futerkowych lub zwierząt domowych i zawierające
przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń mogą być wytwarzane w zakładach produkują
cych pasze dla drobiu, pod warunkiem że przetworzone białko zwierzęce pochodzące od świń jest
zgodne z rozdziałem IV sekcja G lit. a), b) i c);
(iv) mieszanki paszowe przeznaczone dla zwierząt futerkowych lub zwierząt domowych i zawierające
przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu mogą być wytwarzane w zakładach produkują
cych pasze dla świń, pod warunkiem że przetworzone białko zwierzęce pochodzące od drobiu jest
zgodne z rozdziałem IV sekcja H lit. a), b) i c).”;
c) sekcja E pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wywóz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze lub mieszanek
paszowych zawierających takie białko podlega następującym warunkom:
a) przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze jest wytwarzane w zakła
dach przetwórczych, które spełniają wymogi zawarte w rozdziale IV sekcja D lit. c), rozdziale IV sekcja
F lit. a) ppkt (i), rozdziale IV sekcja G lit. c) lub rozdziale IV sekcja H lit. c);
b) mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżu
wacze są wytwarzane w zakładach produkcji mieszanek paszowych, które to zakłady:
(i) prowadzą produkcję zgodnie z rozdziałem IV sekcja D lit. d), z rozdziałem IV sekcja F lit. b), z rozdzia
łem IV sekcja G lit. d) lub z rozdziałem IV sekcja H lit. d); lub
(ii) pozyskują przetworzone białko zwierzęce stosowane w mieszankach paszowych przeznaczonych do
wywozu z zakładów przetwórczych, które spełniają wymogi zawarte w lit. a) i:
— są przeznaczone wyłącznie do produkcji mieszanek paszowych przeznaczonych do wywozu z Unii
i uzyskały w tym celu zezwolenie od właściwego organu, albo
— są przeznaczone wyłącznie do produkcji mieszanek paszowych przeznaczonych do wywozu z Unii
i do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt akwakultury, drobiu lub świń przeznaczonych do
wprowadzenia na rynek w Unii i uzyskały w tym celu zezwolenie od właściwego organu;
c) mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżu
wacze są pakowane i etykietowane zgodnie z przepisami unijnymi lub z wymogami prawnymi państwa
przywozu. Jeśli mieszanki paszowe zawierające przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt
innych niż przeżuwacze nie są etykietowane zgodnie z przepisami unijnymi, na etykiecie musi znajdować
się napis: »zawiera przetworzone białko zwierzęce pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze«;
d) przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i mieszanki
paszowe luzem zawierające takie białko przeznaczone do wywozu z Unii są przewożone w pojazdach i kon
tenerach oraz składowane w instalacjach magazynowych, które nie są używane, odpowiednio, do przewozu
lub składowania paszy przeznaczonej do wprowadzenia na rynek i przeznaczonej do karmienia przeżuwa
czy lub zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury). Rejestry wyszcze
gólniające rodzaje produktów, które były przewożone lub składowane, są przechowywane do udostępnienia
właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego pojazdy, kontenery i instalacje magazynowe, które były
wcześniej używane do przewozu lub składowania przetworzonego białka zwierzęcego luzem pochodzącego
od zwierząt innych niż przeżuwacze i mieszanek paszowych luzem zawierających takie białko przeznaczo
nych do wywozu z Unii mogą być następnie używane do przewozu lub składowania paszy przeznaczonej
do wprowadzenia na rynek i przeznaczonej do karmienia przeżuwaczy lub zwierząt gospodarskich innych
niż przeżuwacze (wyjątek: zwierzęta akwakultury), o ile zostały one wcześniej wyczyszczone w celu uniknię
cia 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 udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej dwóch lat.
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Zakłady składujące, gdzie składuje się przetworzone białko zwierzęce luzem pochodzące od zwierząt innych
niż przeżuwacze i mieszanki paszowe luzem zawierające takie białko na warunkach określonych w lit. d)
akapit drugi, otrzymują zezwolenie od właściwego organu na podstawie weryfikacji, czy spełniają wymogi
wymienione w tym akapicie.”;
d) dodaje się sekcję w brzmieniu:
„SEKCJA G
Dokument towarzyszący i etykietowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodar
skich, świń lub drobiu oraz mieszanek paszowych zawierających takie przetworzone białko zwierzęce
1. W dokumencie handlowym lub, w stosownych przypadkach, świadectwie zdrowia dołączonych do przetworzo
nego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich, świń lub drobiu zgodnie z art. 21 ust. 2 roz
porządzenia (WE) nr 1069/2009 i na etykiecie tego przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owa
dów gospodarskich, świń lub drobiu musi znajdować się wyraźny napis: »Przetworzone białko zwierzęce
pochodzące od ... [proszę wpisać odpowiednie zwierzęta gospodarskie, od których pochodzi przetworzone
białko zwierzęce wymienione w pierwszej kolumnie tabeli 1] – nie stosować w paszy dla zwierząt gospodarskich
z wyjątkiem ... [proszę wpisać odpowiednie zwierzęta gospodarskie, które można karmić przetworzonym biał
kiem zwierzęcym wymienione w drugiej kolumnie tabeli 1]«.
2. Na etykiecie mieszanek paszowych zawierających przetworzone białko zwierzęce pochodzące od owadów gos
podarskich, świń lub drobiu musi znajdować się wyraźny napis: »zawiera przetworzone białko zwierzęce pocho
dzące od ... [proszę wpisać odpowiednie zwierzęta gospodarskie, od których pochodzi przetworzone białko
zwierzęce wymienione w pierwszej kolumnie tabeli 1] – nie stosować do karmienia zwierząt gospodarskich
z wyjątkiem ... [proszę wpisać odpowiednie zwierzęta gospodarskie, które można karmić przetworzonym biał
kiem zwierzęcym wymienione w drugiej kolumnie tabeli 1]«.
Tabela 1
Zwierzęta gospodarskie, z których otrzymuje się
przetworzone białko zwierzęce

Zwierzęta gospodarskie, do skarmiania których może być
używane przetworzone białko zwierzęce

Owady gospodarskie

Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe, świnie,
drób

Świnie

Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe, drób

Drób

Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe, świnie

Owady gospodarskie i świnie

Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe, drób

Owady gospodarskie i drób

Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe, świnie

Świnie i drób

Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe

Owady gospodarskie, świnie i drób

Zwierzęta akwakultury, zwierzęta futerkowe”
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