
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/9 

z dnia 6 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie 
wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów 

zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 50, 

uwzględniając 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 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1 lit. b), c), d) i g), art. 18 ust. 3 lit. b) ppkt (i), art. 19 
ust. 4 lit. c), art. 20 ust. 11, art. 21 ust. 6 lit. d), art. 23 ust. 3, art. 27 lit. c), art. 31 ust. 2, art. 40 lit. f), art. 41 ust. 3 i 
art. 42 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 ustanowiono przepisy dotyczące ochrony zdrowia publicznego i zdrowia 
zwierząt w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w celu 
zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu przez te produkty dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zminimalizowania 
tego zagrożenia. W rozporządzeniu określono także punkt końcowy łańcucha produkcyjnego w odniesieniu do 
niektórych produktów pochodnych, po osiągnięciu którego produkty te nie podlegają już wymogom tego 
rozporządzenia. 

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 (2) ustanawia przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009, w tym przepisy dotyczące przyjęcia alternatywnych metod stosowania lub usuwania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych i wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu 
nawozów organicznych i niektórych innych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. 

(3)  Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 państwa członkowskie mogą zezwolić na 
gromadzenie, transport i usuwanie materiałów kategorii 3, o których mowa w art. 10 lit. f) tego rozporządzenia, 
innymi sposobami określonymi w rozdziale IV załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. Zgodnie z 
art. 36 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 142/2011 możliwość ta była ograniczona do okresu przejściowego 
trwającego do dnia 31 grudnia 2014 r. Niektóre państwa członkowskie zezwalają na gromadzenie, transport i 
usuwanie innymi sposobami określonymi w rozdziale IV załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 
małych ilości wycofanych środków spożywczych do 20 kg na tydzień. 

(4)  W przypadku braku zgłoszonych negatywnych skutków dla zdrowia zwierząt i biorąc pod uwagę, że w 
niektórych przypadkach usuwanie zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 byłoby niezwykle 
uciążliwe w porównaniu do lokalnego usuwania, ustanowienie przejściowego odstępstwa jako stałej możliwości 
wydaje się uzasadnione, o ile takie usuwanie nie powoduje niedopuszczalnych zagrożeń dla zdrowia. Art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 142/2011 przewidujący szczegółowe zasady dotyczące stosowania art. 19 ust. 1 lit. a), 
b), c), e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 powinien zatem zostać uzupełniony w odniesieniu do środków 
przewidzianych w rozdziale IV załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, który również powinien 
zostać odpowiednio zmieniony. Po konsultacji z państwami członkowskimi i organizacjami zrzeszającymi zainte
resowane strony należy zlikwidować możliwość zwiększania przez państwa członkowskie wielkości do 
maksymalnie 50 kg na tydzień, kiedy przejściowe odstępstwo stanie się stałym rozwiązaniem. Ponadto należy 
skreślić art. 36 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 
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(1) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzezna
czonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i 
przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1). 



(5)  Biorąc pod uwagę niewielkie ryzyko możliwych kontaktów zwierząt gospodarskich z nawozami organicznymi i 
polepszaczami gleby stosowanymi przez niektóre podmioty i użytkowników, w szczególności kiedy działają oni 
poza łańcuchem żywnościowym i paszowym, właściwe organy powinny mieć możliwość zwolnienia tych 
podmiotów i użytkowników z obowiązku rejestracji określonego w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. 
Wspomniane podmioty i użytkownicy powinni zostać dodani do listy podmiotów zwolnionych z obowiązku 
powiadamiania właściwych organów zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 142/2011. Należy zatem 
odpowiednio zmienić art. 20 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(6)  Podłoża uprawowe, w tym ziemia doniczkowa, o niewielkiej zawartości produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych w opakowaniach do użycia przez konsumenta końcowego nie stwarzają 
ryzyka, że zostaną wykorzystane jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Ograniczenie zawartości produktów 
pochodnych materiałów kategorii 2 lub 3 do mniej niż 5 % objętości podłoży uprawowych, w tym ziemi 
doniczkowej, ogranicza ryzyko ich wykorzystania jako paszy dla zwierząt gospodarskich, ponieważ wysoka 
zawartość gleby i innych materiałów powoduje, że są one niesmaczne dla zwierząt gospodarskich. Do produkcji 
podłoży uprawowych można wykorzystywać przetworzony obornik. Przetworzony obornik nie może być jednak 
jedynym składnikiem podłoży uprawowych. Powinien on stanowić nie więcej niż 50 % objętości podłoży 
uprawowych. Przetworzony obornik nie powinien być wykorzystywany do produkcji podłoży uprawowych, jeśli 
miejsce jego pochodzenia jest objęte zakazem ze względu na podejrzenie lub stwierdzenie ogniska poważnej 
choroby zakaźnej zwierząt gospodarskich. W związku z tym takie produkty mogą być zwolnione z kontroli 
weterynaryjnych w celu wprowadzania do obrotu innego niż przywóz. Należy zatem odpowiednio zmienić 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(7) Definicje „produktów pośrednich” i „próbek handlowych”, odpowiednio w pkt 35 i 39 załącznika I do rozporzą
dzenia (UE) nr 142/2011, powinny zostać wyjaśnione w celu uniknięcia nieuzasadnionych barier w handlu. 
Definicja „produktów pośrednich” obejmuje również przeznaczenie tych produktów pośrednich. Uzasadnione jest 
rozszerzenie obecnej definicji o ewentualne dodatkowe zastosowania w branży kosmetycznej. Produkty 
pochodne, które są zgodne z wymogami dyrektywy Rady 76/768/EWG (1) mogą zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1069/2009 zostać uznane za produkty, które osiągnęły punkt końcowy na etapie łańcucha 
produkcyjnego. Ponadto konieczne jest wyjaśnienie, że karma dla zwierząt domowych może być wprowadzana 
na terytorium UE w charakterze próbki handlowej do celów badań żywieniowych, testowania maszyn i sprzętu. 
Należy odpowiednio zmienić definicje „produktów pośrednich” i „próbek handlowych” w pkt 35 i 39 załącznika I 
do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(8)  Chociaż zgodnie z art. 3 pkt 6 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 koniowate są uznawane za zwierzęta 
gospodarskie, niektóre poszczególne osobniki zwierząt z rodziny koniowatych mają szczególnie bliskie relacje ze 
swoimi właścicielami. Jest zatem uzasadnione, aby zapewnić możliwość kremacji martwych zwierząt z rodziny 
koniowatych w spalarniach zatwierdzonych do tego celu przez właściwy organ, pod warunkiem że zwierzęta te 
pochodzą z gospodarstw, które nie zostały objęte zakazami w odniesieniu do chorób podlegających obowiązkowi 
zgłoszenia. Dyrektywa Rady 2009/156/WE (2) określa warunki zdrowotne zwierząt regulujące między innymi 
przemieszczanie zwierząt z rodziny koniowatych, w tym warunki identyfikacji koniowatych. Jedynie zgodne z tą 
dyrektywą martwe koniowate mogą być indywidualnie poddawane kremacji w spalarniach o niskiej wydajności. 
Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział III załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(9)  Art. 13 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 przewiduje, że produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 
pochodzące od zwierząt wodnych materiału kategorii 2 mogą być kiszone, kompostowane lub przekształcane w 
biogaz. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”) opublikował opinię naukową w sprawie oceny 
nowej metody przetwarzania dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 materiałów 
pochodzenia rybnego (3). Według opinii EFSA zagrożenia wynikające z materiałów kategorii 2 pochodzenia 
rybnego są odpowiednio ograniczane przez metody przetwarzania, a zatem produkty pochodne mogą być 
wykorzystywane do produkcji nawozów organicznych, kompostowane, przekształcane w biogaz lub stosowane 
do produkcji paszy dla zwierząt futerkowych lub innych zwierząt, które nie są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi. W swojej opinii EFSA stwierdza, że stosowanie metody przetwarzania do przetwarzania produktów 
ubocznych pochodzących od zwierząt wodnych materiałów kategorii 3 nie prowadzi do zwiększenia ryzyka. 
Materiał kategorii 3 uzyskany od zwierząt wodnych może zatem zostać przeznaczony do celów wymienionych w 
art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. 

(10)  W następstwie pozytywnego wyniku oceny ryzyka EFSA należy dodać kiszenie materiału rybnego do wykazu 
alternatywnych metod przetwarzania w rozdziale IV załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. Należy 
odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 
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(1) Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 
produktów kosmetycznych (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169). 

(2) Dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i 
przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1). 

(3) Dziennik EFSA 2011; 9(9):2389 [11 s.]. 



(11)  Pozostałości fermentacyjne i kompost pochodzenia zwierzęcego mogą w praktyce być mieszane z materiałami 
pochodzenia niezwierzęcego. Podmioty powinny wiedzieć, jakie przepisy mają zastosowanie do takich 
pozostałości fermentacyjnych i kompostu. Ponadto konieczne jest doprecyzowanie, w jakich przypadkach 
kompost i pozostałości fermentacyjne pochodzące z odpadów gastronomicznych mogą być usuwane na 
zatwierdzone składowisko odpadów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział III załącznika V do rozporzą
dzenia (UE) nr 142/2011. 

(12)  Chorwacja zgłosiła wykaz gatunków dzikich ptaków padlinożernych, które powinny podlegać odstępstwu od 
szczególnych celów paszowych określonych w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. Należy zatem 
odpowiednio zmienić wykaz ptaków padlinożernych w załączniku VI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(13)  EFSA dokonał oceny ryzyka, które powoduje kompostowanie kontenerowe i późniejsze spalanie padłych w 
gospodarstwie świń (1), i stwierdził, że kompostowanie kontenerowe, o którym mowa w alternatywnych 
parametrach określonych w rozdziale III sekcja 2 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, nie jest 
wystarczającym sposobem bezpiecznego usuwania materiału kategorii 2 i dlatego nie może być opisane jako 
alternatywna metoda przetwarzania w rozdziale IV załącznika IV do tego rozporządzenia. W następstwie wyżej 
wymienionej oceny EFSA „maceracja tlenowa i przechowywanie padłych w gospodarstwie świń, a następnie ich 
spalanie lub współspalanie” należy postrzegać jako specyficzną metodę kontenerową do celów przechowywania 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do czasu ich usunięcia zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1069/2009. W celu odróżnienia tej metody od zatwierdzonych metod kompostowania i aby uniknąć 
procedury zatwierdzania wymaganej dla kompostowni, określonej w załączniku V do rozporządzenia (UE) 
nr 142/2011, należy włączyć tę metodę do nowego rozdziału w załączniku IX do tego rozporządzenia wraz z 
metodą „hydroliza przed usunięciem materiału”, o której obecnie mowa w pkt H sekcji II rozdziału IV załącznika 
IV, opierającą się na tych samych zasadach. Ponadto należy odpowiednio dostosować odesłanie do załącznika IV 
w załączniku XVI rozdział II sekcja 11. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki IV, IX i XVI do rozporzą
dzenia (UE) nr 142/2011. 

(14)  Tłuszcze wytopione otrzymane z materiału kategorii 3 podlegają szczególnym wymogom na podstawie 
rozdziału II sekcja 3 załącznika X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. Nie ma jednak podstaw w zakresie 
zdrowia zwierząt do wprowadzenia zakazu przetwarzania materiału kategorii 3 otrzymanego ze zwierząt 
wodnych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt wodnych, o których mowa w art. 10 
lit. i) i j) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, wraz z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego 
kategorii 3 otrzymanymi od zwierząt lądowych na mieszane tłuszcze wytopione. Należy zatem umożliwić 
wykorzystywanie materiałów kategorii 3 otrzymanych ze zwierząt wodnych i produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego ze zwierząt wodnych, o których mowa w art. 10 lit. i) i j) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 do 
wytwarzania tłuszczu wytopionego. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział II sekcja 3 pkt A(1) 
załącznika X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(15)  Wymogi dotyczące obróbki cieplnej osadu z centryfug lub separatorów, który może być później wykorzystywany 
w charakterze nawozów organicznych lub do ich produkcji i wprowadzany do obrotu, określone są w 
rozdziale II sekcja 4 część III załącznika X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. Należy wprowadzić odstępstwo, 
aby właściwy organ mógł udzielić zezwolenia na alternatywne parametry dla obróbki cieplnej osadu z centryfug 
lub separatorów przeznaczonego do zastosowań w państwach członkowskich pod warunkiem, że podmioty 
gospodarcze będą w stanie wykazać, że obróbka cieplna przeprowadzona zgodnie z alternatywnymi parametrami 
gwarantuje przynajmniej takie samo ograniczenie ryzyka, jak obróbka przeprowadzona zgodnie z już ustalonymi 
parametrami mającymi zastosowanie do wprowadzania do obrotu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział II 
sekcja 4 część III załącznika X do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(16)  Produkty pośrednie mogą być wykorzystywane między innymi do produkcji odczynników laboratoryjnych lub do 
diagnostyki in vitro w odniesieniu do zwierząt. Po kontrolach przeprowadzonych w granicznym posterunku 
kontroli zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 97/78/WE (2) produkt musi być przewieziony bezpośrednio do zarejes
trowanego przedsiębiorstwa lub zakładu przeznaczenia. W celu wyjaśnienia wymagań dotyczących przywozu 
produktów pośrednich należy odpowiednio zmienić załącznik XII do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(17)  Produkty z krwi przeznaczone do produkcji paszy dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych, w tym 
pochodzące od świń krew i osocze krwi suszone rozpyłowo, muszą być wyprodukowane zgodnie z rozdziałem II 
sekcja 2 załącznika X do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011. W odniesieniu do punktu B tej sekcji 
produkty z krwi muszą być poddane którejkolwiek z metod przetwarzania od 1 do 5 lub metodzie przetwa
rzania 7, określonych w rozdziale III załącznika IV do tego rozporządzenia, lub innej metodzie gwarantującej, że 
dany produkt z krwi jest zgodny z normami mikrobiologicznymi odnoszącymi się do produktów pochodnych 
określonymi w rozdziale I załącznika X do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011. Rozporządzenie (UE) 
nr 142/2011 przewiduje również, w szczególności w kolumnie 6 wiersz 2 w tabeli 1 w załączniku XIV rozdział I 
sekcja 1, że produktom z krwi, nieprzeznaczonym do spożycia przez ludzi, które można wykorzystać jako 
materiał paszowy, musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem świadectwa zdrowia określonym w 
załączniku XV rozdział 4(B), jeżeli są one przeznaczone do wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu 
tranzytowego przez jej terytorium. 
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(1) Dziennik EFSA 2012; 10(2):2559 [11 s.]. 
(2) Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów 

wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9). 



(18) Przypadki epidemicznej biegunki świń, w tym zakażenia świń wirusem epidemicznej biegunki świń oraz deltako
ronawirusem świń odnotowano w Azji, Ameryce Północnej, na Karaibach oraz w Ameryce Środkowej i 
Południowej. Deltakoronawirusa świń nie wykryto nigdy na terytorium Unii. Rozprzestrzenianie się tego wirusa 
spowodowane jest niewłaściwą obróbką cieplną lub skażeniem po obróbce cieplnej pochodzących od świń krwi i 
osocza krwi suszonych rozpyłowo, tradycyjnego składnika pasz dla prosiąt. 

(19)  Komisja, działając z własnej inicjatywy, przyjęła rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 483/2014 (1) jako 
tymczasowy środek ochronny w odniesieniu do bezpieczeństwa pochodzących od świń krwi i osocza krwi 
suszonych rozpyłowo przeznaczonych do produkcji paszy dla trzody chlewnej. W związku z tym, że zagrożenie 
dla zdrowia zwierząt będzie się utrzymywać, konieczne jest dokonanie przeglądu wymogów dotyczących 
przywozu pochodzących od świń krwi i osocza krwi suszonych rozpyłowo przeznaczonych do produkcji paszy 
dla trzody chlewnej i wdrożenie tymczasowych środków ochronnych jako stałego wymogu. 

(20)  Obserwacje naukowe wskazują, że koronawirusy świń inaktywują się w kale świń przy podgrzaniu do 
temperatury 71 °C i utrzymywaniu w tej temperaturze przez 10 minut lub przy pozostawieniu w temperaturze 
pokojowej wynoszącej 20 °C przez 7 dni. Wirus nie przetrwał w eksperymentalnie zakażonej suchej paszy 
przechowywanej w temperaturze pokojowej 24 °C przez przynajmniej dwa tygodnie. Temperatura stosowana 
powszechnie w Unii i państwach trzecich w procesie suszenia krwi i osocza krwi metodą rozpyłową wynosi 
80 °C w całej substancji. 

(21)  W oparciu o dostępne informacje wydaje się właściwe, by ustanowić wymóg, zgodnie z którym pochodzące od 
świń krew i osocze krwi suszone rozpyłowo, wprowadzane z państw trzecich i przeznaczone do karmienia świń, 
były poddawane obróbce w wysokiej temperaturze, a następnie przechowywane przez określony okres w 
temperaturze pokojowej w celu zmniejszenia ryzyka skażenia po obróbce. 

(22)  Przywóz kości i produktów z kości (z wyjątkiem mączki kostnej), rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem 
mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) do zastosowań innych niż jako 
materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby powinien również być dozwolony w przypadku, gdy 
materiały te są przewożone samolotem, pod warunkiem że są one zgodne z wymogami określonymi w art. 41 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. Należy odpowiednio zmienić załącznik XIV do rozporządzenia (UE) 
nr 142/2011. 

(23)  W następstwie zmian definicji „produktów pośrednich” oraz dodatkowych wymogów dotyczących przywozu 
produktów z krwi należy odpowiednio zmienić wzór deklaracji stosowanej przy przywozie z państw trzecich 
produktów pośrednich oraz wzór świadectwa zdrowia dla przywozu produktów z krwi przeznaczonych na 
materiał paszowy. Należy odpowiednio zmienić rozdział 4(B) i rozdział 20 w załączniku XV do rozporządzenia 
(UE) nr 142/2011. 

(24)  W celu uniknięcia zakłóceń w handlu należy ustanowić okres przejściowy, podczas którego państwa 
członkowskie powinny akceptować przywóz produktów pośrednich, do których odnoszą się przepisy rozporzą
dzenia (UE) nr 142/2011 zmienione niniejszym rozporządzeniem, zgodny z przepisami obowiązującymi przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1)  w art. 15 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 państwa członkowskie mogą zezwolić na 
gromadzenie, transport i usuwanie niewielkich ilości materiału kategorii 3, o którym mowa w art. 10 lit. f) tego 
rozporządzenia, środkami, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. d) wspomnianego rozporządzenia, pod warunkiem 
przestrzegania wymogów dotyczących usuwania innymi środkami określonych w rozdziale IV załącznika VI do 
niniejszego rozporządzenia.”; 
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(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 483/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do 
biegunki świń wywoływanej delta- koronawirusem w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących wprowadzania 
do Unii pochodzących od świń krwi i osocza krwi suszonych rozpyłowo przeznaczonych do produkcji paszy dla świń utrzymywanych 
w warunkach fermowych (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 52). 



2)  w art. 19 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  rozdział III, o ile wspomniane przedsiębiorstwa lub zakłady przechowują (składują) produkty pochodne 
przeznaczone do określonych celów, w rozumieniu art. 24 ust. 1 lit. j) wspomnianego rozporządzenia; 

d)  rozdział V, o ile wspomniane przedsiębiorstwa lub zakłady przechowują (składują) w gospodarstwie produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do usunięcia, o którym mowa w art. 4 tego rozporządzenia.”; 

3)  w art. 20 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  lit. d) otrzymuje brzmienie: 

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

b)  dodaje się lit. e) i f) w brzmieniu: 

„e)  użytkowników nawozów organicznych lub polepszaczy gleby w miejscach, w których nie trzyma się zwierząt 
gospodarskich; 

f)  podmioty zajmujące się nawozami organicznymi lub polepszaczami gleby i ich dystrybucją wyłącznie w 
opakowaniach detalicznych gotowych do sprzedaży, o wadze nieprzekraczającej 50 kg, do zastosowań poza 
łańcuchem żywnościowym i paszowym.”; 

4)  art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nie podlega żadnym warunkom dotyczącym zdrowia zwierząt wprowadzanie do obrotu: 

a)  guana dzikich ptaków morskich, zebranego w Unii lub przywiezionego z państw trzecich; 

b)  gotowych do sprzedaży podłoży uprawowych, innych niż przywiezione o zawartości mniej niż: 

(i)  5 % objętości produktów pochodnych materiału kategorii 3 lub materiału kategorii 2 innego niż 
przetworzony obornik; 

(ii)  50 % objętości przetworzonego obornika.”; 

5)  art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład przeznaczenia produktów pośrednich bądź jego właściciel, 
lub ich przedstawiciel, stosuje lub wysyła produkty pośrednie wyłącznie w celu ich stosowania do wytwarzania 
zgodnie z definicją produktów pośrednich w pkt 35 załącznika I.”; 

6)  w art. 36 skreśla się ust. 3; 

7)  w załącznikach I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV i XVI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 27 września 2015 r., w przywozie do Unii nadal akceptuje się przesyłki produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, którym towarzyszy standardowa deklaracja wypełniona 
i podpisana zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 20 załącznika XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w jego 
wersji przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że te standardowe deklaracje zostały 
wypełnione i podpisane do dnia 27 lipca 2015 r. 
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Artykuł 3 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 23 lutego 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 stycznia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV i XVI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1)  w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: 

a)  pkt 35 otrzymuje brzmienie: 

„35.  »produkt pośredni« oznacza produkt pochodny: 

a)  przeznaczony do wytwarzania produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych do celów medycznych i weterynaryjnych, wyrobów medycznych aktywnego 
osadzania, wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro do celów medycznych i weteryna
ryjnych, odczynników laboratoryjnych lub produktów kosmetycznych w następujący sposób: 

(i)  jako materiał w procesie produkcji lub produkcji końcowej produktu gotowego; 

(ii)  przy zatwierdzaniu lub weryfikacji podczas procesu produkcji; lub 

(iii)  przy kontroli jakości produktu gotowego; 

b)  w odniesieniu do którego zakończono fazy projektu, przekształcania i produkcji w wystarczającym 
stopniu, aby mógł on być uznany za produkt pochodny i aby można było zakwalifikować materiał 
bezpośrednio lub jako składnik produktu do celów, o których mowa w lit. a); 

c)  który jednak wymaga dalszej produkcji lub przekształcania, np. mieszania, powlekania, montażu lub 
pakowania, aby nadawał się do wprowadzenia do obrotu lub wprowadzenia do eksploatacji 
odpowiednio jako produkt leczniczy, weterynaryjny produkt leczniczy, wyrób medyczny do celów 
medycznych i weterynaryjnych, wyrób medyczny aktywnego osadzania, wyrób medyczny używany do 
diagnostyki in vitro do celów medycznych i weterynaryjnych, odczynnik laboratoryjny lub produkt 
kosmetyczny;”; 

b)  pkt 39 otrzymuje brzmienie: 

„39.  »próbki handlowe« oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, 
przeznaczone do konkretnych badań lub analiz, dozwolone przez właściwy organ zgodnie z art. 17 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w celu przeprowadzenia procesu produkcyjnego, w tym przetwa
rzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, opracowania pasz, 
karmy dla zwierząt domowych lub produktów pochodnych lub testowania urządzeń lub sprzętu;”; 

c)  pkt 58 otrzymuje brzmienie: 

„58.  »zakład przetwórczy« oznacza budynki lub obiekty przeznaczone do przetwarzania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jak określono w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009, w którym odbywa się przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
zgodnie z załącznikiem IV lub załącznikiem X;”; 

d)  dodaje się punkt w brzmieniu: 

„59.  »podłoża uprawowe« oznaczają materiały, w tym ziemię doniczkową, inne niż gleba in situ, w których 
uprawiane są rośliny i które stosowane są niezależnie od gleby in situ.”; 

2)  w załączniku III rozdział III lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  są wykorzystywane jedynie do usuwania: 

(i)  martwych zwierząt domowych, o których mowa w art. 8 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009; 

(ii)  materiałów kategorii 1, o których mowa w art. 8 lit. b), e) i f), materiałów kategorii 2, o których mowa w 
art. 9, lub materiałów kategorii 3, o których mowa w art. 10 tego rozporządzenia; oraz 

(iii) martwych indywidualnie identyfikowanych zwierząt z rodziny koniowatych z gospodarstw nie podlega
jących ograniczeniom o charakterze zdrowotnym zgodnie z art. 4 ust. 5 lub art. 5 dyrektywy 
2009/156/WE, jeżeli jest to dozwolone przez państwo członkowskie;”; 
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3)  w załączniku IV rozdział IV wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  skreśla się pkt H; 

(ii)  dodaje się punkt w brzmieniu:  

„K. Kiszenie materiału rybnego 

1.  Materiały wyjściowe 

W tym procesie można stosować wyłącznie następujące produkty uboczne otrzymane ze zwierząt 
wodnych: 

a)  materiały kategorii 2, o których mowa w art. 9 lit. f) ppkt (i) i (iii) rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009; 

b)  materiały kategorii 3. 

2.  Metoda przetwarzania 

2.1.  Materiały, które mają zostać przetworzone są zbierane w gospodarstwach akwakultury oraz 
zakładach przetwórstwa żywności codziennie i bez zbędnych opóźnień, mielone lub siekane, a 
następnie poddawane kiszeniu przy wartości pH 4 lub niższej, przy użyciu kwasu mrówkowego 
lub innego kwasu organicznego dozwolonego zgodnie z prawodawstwem dotyczącym pasz. 
Otrzymana kiszonka z ryb stanowi zawiesinę części zwierząt wodnych utworzoną przez działanie 
enzymów endogennych w obecności dodanego kwasu. Białka zwierząt wodnych muszą zostać 
zredukowane do mniejszych rozpuszczalnych cząstek przez enzymy i kwas, aby zapobiec ich 
zepsuciu pod wpływem drobnoustrojów. Kiszony materiał jest przewożony do zakładu 
przetwórczego. 

2.2.  W zakładzie przetwórczym kiszony materiał ze zwierząt wodnych musi zostać przepompowany 
do zamkniętych zbiorników. Czas inkubacji musi wynosić przynajmniej 24 godziny przy wartości 
pH 4 lub niższej, zanim będzie można przeprowadzić obróbkę cieplną. Przed obróbką cieplną 
kiszonka ze zwierząt wodnych musi mieć pH o wartości 4 lub niższej, a wielkość jej cząstek musi 
być mniejsza niż 10 mm po filtracji lub maceracji w zakładzie. Podczas przetwarzania należy 
poddać ją wstępnemu podgrzewaniu do temperatury powyżej 85 °C, a następnie inkubacji w 
kontenerze izolowanym do uzyskania 85 °C w całym materiale rybnym przez 25 minut. Proces 
ten musi odbywać się w zamkniętej linii produkcyjnej obejmującej zbiorniki i przewody. 

2.3.  Przed wydaniem zezwolenia stała pisemna procedura podmiotu, o której mowa w art. 29 
ust. 1–3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 musi zostać oceniona przez właściwy organ.”; 

b)  w sekcji 3 pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d)  potraktowana wapnem mieszanina obornika pochodzącego od świń i drobiu może być stosowana w glebie 
jako przetworzony obornik.”; 

c)  w sekcji 3 dodaje się pkt 2 lit. e) w brzmieniu: 

„e)  produkt końcowy uzyskany z kiszenia materiału rybnego może: 

(i)  w przypadku materiałów kategorii 2 być wykorzystywany do celów, o których mowa w art. 13 lit. a)–d) 
i lit. g)–i) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, bez dalszego przetwarzania lub w paszy dla zwierząt, o 
których mowa w art. 18 lub art. 36 lit. a) ppkt (ii) wspomnianego rozporządzenia; lub 

(ii) w przypadku materiałów kategorii 3 być wykorzystywany do celów, o których mowa w art. 14 rozporzą
dzenia (WE) nr 1069/2009.”; 

4)  w załączniku V rozdział III sekcja 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  pkt 2 lit. b) ppkt (x) otrzymuje brzmienie: 

„(x)  produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 10 lit. f) rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009, poddane przetwarzaniu zgodnie z jego definicją w art. 2 ust. 1 lit. m) rozporządzenia (WE) 
nr 852/2004.”; 

b)  w pkt 2 lit. b) dodaje się ppkt (xi) w brzmieniu: 

„(xi)  mieszanki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 2 lit. b) z produktami 
ubocznymi danego materiału pochodzenia niezwierzęcego.”; 
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c)  w pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  w jego opinii pozostałości fermentacyjne lub kompost stanowią materiał nieprzetworzony, a właściwy organ 
zobowiąże podmioty do obchodzenia się z tym materiałem w sposób zgodny z rozporządzeniem (WE) 
nr 1069/2009, z niniejszym rozporządzeniem lub — w przypadku kompostu lub pozostałości fermenta
cyjnych pochodzących z odpadów gastronomicznych, do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z 
prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska.”; 

5)  w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w rozdziale II sekcja 2 pkt 1 lit. a) ppkt (i) otrzymuje brzmienie: 

„(i)  jeden z wymienionych gatunków ptaków padlinożernych w następujących państwach członkowskich: 

Kod 
państwa 

Państwo członkow
skie 

Gatunki zwierząt 

Nazwa lokalna Nazwa łacińska 

BG Bułgaria Orłosęp brodaty 
Sęp kasztanowaty 
Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik 
biały, białosęp 
Sęp płowy 
Orzeł przedni 
Orzeł cesarski 
Bielik 
Kania czarna 
Kania ruda 

Gypaetus barbatus 
Aegypius monachus 
Neophron percnopterus 
Gyps fulvus 
Aquila chrysaetos 
Aquila helíaca 
Haliaeetus albicilla 
Milvus migrans 
Milvus milvus 

EL Grecja Orłosęp brodaty 
Sęp kasztanowaty 
Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik 
biały, białosęp 
Sęp płowy 
Orzeł przedni 
Orzeł cesarski 
Bielik 
Kania czarna 

Gypaetus barbatus 
Aegypius monachus 
Neophron percnopterus 
Gyps fulvus 
Aquila chrysaetos 
Aquila heliaca 
Haliaeetus albicilla 
Milvus migrans 

ES Hiszpania Orłosęp brodaty 
Sęp kasztanowaty 
Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik 
biały, białosęp 
Sęp płowy 
Orzeł przedni 
Orzeł iberyjski 
Kania czarna 
Kania ruda 

Gypaetus barbatus 
Aegypius monachus 
Neophron percnopterus 
Gyps fulvus 
Aquila chrysaetos 
Aquila adalberti 
Milvus migrans 
Milvus milvus 

FR Francja Orłosęp brodaty 
Sęp kasztanowaty 
Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik 
biały, białosęp 
Sęp płowy 
Orzeł przedni 
Bielik 
Kania czarna 
Kania ruda 

Gypaetus barbatus 
Aegypius monachus 
Neophron percnopterus 
Gyps fulvus 
Aquila chrysaetos 
Haliaeetus albicilla 
Milvus migrans 
Milvus milvus 

HR Chorwacja Orłosęp brodaty 
Sęp kasztanowaty 
Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik 
biały, białosęp 
Sęp płowy 

Gypaetus barbatus 
Aegypius monachus 
Neophron percnopterus 
Gyps fulvus 
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Kod 
państwa 

Państwo członkow
skie 

Gatunki zwierząt 

Nazwa lokalna Nazwa łacińska 

IT Włochy Orłosęp brodaty 
Sęp kasztanowaty 
Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik 
biały, białosęp 
Sęp płowy 
Orzeł przedni 
Kania czarna 
Kania ruda 

Gypaetus barbatus 
Aegypius monachus 
Neophron percnopterus 
Gyps fulvus 
Aquila chrysaetos 
Milvus migrans 
Milvus milvus 

CY Cypr Sęp kasztanowaty 
Sęp płowy 

Aegypius monachus 
Gyps fulvus 

PT Portugalia Sęp kasztanowaty 
Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik 
biały, białosęp 
Sęp płowy 
Orzeł przedni 

Aegypius monachus 
Neophron percnopterus 
Gyps fulvus 
Aquila chrysaetos 

SK Słowacja Orzeł przedni 
Orzeł cesarski 
Bielik 
Kania czarna 
Kania ruda 

Aquila chrysaetos 
Aquila heliaca 
Haliaeetus albicilla 
Milvus migrans 
Milvus milvus”  

b)  w rozdziale IV skreśla się akapit drugi; 

6)  w załączniku IX dodaje się rozdział V w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ V 

METODY KONTENEROWE 

Sekcja 1 

Przepisy ogólne 

1.  Materiały otrzymane w wyniku zastosowania metody kontenerowej mogą być stosowane lub usuwane wyłącznie 
w państwie członkowskim, w którym dana metoda została zatwierdzona przez właściwy organ. 

2.  W przypadku gdy dana metoda kontenerowa jest stosowana w danym państwie członkowskim po raz pierwszy, 
właściwy organ tego państwa członkowskiego udostępnia wyniki kontroli urzędowych właściwemu organowi 
innego państwa członkowskiego, na jego wniosek, w celu ułatwienia wdrożenia nowej metody kontenerowej. 

Sekcja 2 

Metodologia  

A. Maceracja tlenowa i przechowywanie padłych w gospodarstwie świń i niektórych innych materiałów 
wieprzowych, a następnie ich spalanie lub współspalanie. 

1.  Zainteresowane państwa członkowskie 

Proces maceracji tlenowej i przechowywania padłych w gospodarstwie świń i niektórych innych 
materiałów wieprzowych, a następnie ich spalanie lub współspalanie może być stosowany we Francji, 
Irlandii, na Łotwie, w Portugalii i w Zjednoczonym Królestwie. 

Po maceracji tlenowej i przechowywaniu materiałów właściwy organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego musi zagwarantować, że materiały zostały zebrane i usunięte na terytorium tego 
państwa członkowskiego. 
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2.  Materiały wyjściowe 

Do tego procesu można stosować wyłącznie poniższe materiały ze zwierząt z gatunku świń: 

a)  materiały kategorii 2, o których mowa w art. 9 lit. f) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009; 

b)  materiały kategorii 3, o których mowa w art. 10 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. 

Metoda ta ma zastosowanie jedynie do usuwania zwierząt z gatunku świń pochodzących z tego samego 
gospodarstwa, pod warunkiem że gospodarstwo to nie podlega ograniczeniom wynikającym z 
podejrzenia lub stwierdzenia ogniska poważnej choroby zakaźnej mającej wpływ na zwierzęta z gatunku 
świń. Metoda ta nie może być stosowana w przypadku zwierząt, które padły z powodu tych chorób lub 
zostały uśmiercone w celu zwalczania chorób, lub części tych zwierząt. 

3.  Metoda 

3.1.  Zasady ogólne 

Następująca metoda jest procesem dozwolonym przez właściwy organ. 

Miejsce przetwarzania musi być zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z przepisami unijnymi 
dotyczącymi ochrony środowiska w celu zapobiegania powstawaniu zapachów i zagrożeń dla gleby i 
wód podziemnych. 

Podmiot musi: 

a)  podjąć środki zapobiegawcze przed dostępem zwierząt i wprowadzić program zwalczania 
szkodników poparty dokumentacją; 

b)  wprowadzić procedury w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób; 

c)  wprowadzić procedury w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zużytych trocin poza system 
zamknięty. 

Proces musi odbywać się w zamkniętym systemie składającym się z kilku komórek, z wodoodporną 
podłogą i ograniczonym solidnymi ścianami. Wszelkie ścieki muszą być zbierane; komórki muszą być 
podłączone do rury ściekowej wyposażonej w 6 mm siatkę do wychwytywania elementów stałych. 

Wielkość i liczba komórek muszą być dostosowane do poziomów śmiertelności określonych w stałej 
pisemnej procedurze, o której mowa w art. 29 ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, z wystar
czającymi możliwościami obsłużenia przypadków śmiertelności zwierząt w gospodarstwach rolnych, 
które mają miejsce w okresie przynajmniej ośmiu miesięcy. 

3.2.  Fazy 

3.2.1.  Faza wypełniania i przechowywania 

Padłe świnie i inne materiały wieprzowe muszą być indywidualnie przykryte trocinami i poukładane 
jedne na drugich do czasu wypełnienia komory. Pierwsza warstwa trocin o grubości co najmniej 
30 centymetrów musi być położona na podłodze. Tusze i inne materiały wieprzowe muszą następnie 
zostać umieszczone na tej pierwszej warstwie trocin i każda warstwa tusz i innych materiałów 
wieprzowych musi zostać przykryta warstwą trocin o grubości przynajmniej 30 cm. 

Personelowi nie wolno chodzić po przechowywanych materiałach. 

3.2.2.  Faza dojrzewania 

Kiedy komórka jest pełna i wzrost temperatury umożliwia degradację wszystkich tkanek miękkich 
rozpoczyna się okres dojrzewania, który musi trwać co najmniej 3 miesiące. 

Po zakończeniu fazy wypełniania i przechowywania oraz podczas całej fazy dojrzewania podmiot musi 
monitorować temperaturę w każdej z komórek przy pomocy czujnika temperatury umieszczonego 
między 40 cm a 60 cm pod powierzchnią stosu ostatniej położonej warstwy. 

Elektroniczny odczyt oraz monitorowanie temperatury muszą być rejestrowane przez operatora. 

Po zakończeniu fazy wypełniania i przechowywania temperatura monitorowania jest wskaźnikiem 
zadowalającego rozłożenia stosu. Temperaturę należy mierzyć przy pomocy automatycznego urządzenia 
rejestrującego. Celem jest osiągnięcie temperatury 55 °C podczas 3 kolejnych dni, co wykaże, że proces 
dojrzewania jest aktywny, a rozłożenie stosu skuteczne oraz że faza dojrzewania się rozpoczęła. 

7.1.2015 L 3/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Podmiot musi monitorować temperaturę raz dziennie i w zależności od wyników tych pomiarów 
podejmowane są następujące działania: 

a)  jeżeli temperatura 55 °C lub wyższa była utrzymywana przez 3 kolejne dni, stos może zostać 
usunięty po upływie 3 kolejnych miesięcy fazy dojrzewania lub może być nadal przechowywany w 
pomieszczeniach w oczekiwaniu na późniejsze usunięcie; 

b)  jeżeli temperatura 55 °C nie była utrzymywana przez 3 kolejne dni, podmiot musi wprowadzić 
środki określone w stałej pisemnej procedurze, o której mowa w art. 29 ust. 1–3 rozporządzenia 
(WE) nr 1069/2009; w razie potrzeby właściwy organ może wstrzymać metodę przetwarzania i 
materiał musi zostać usunięty zgodnie z art. 13 wspomnianego rozporządzenia. 

Termin zakończenia fazy przechowywania może zostać określony przez właściwy organ. 

3.2.3.  Przewożenie oraz spalanie lub współspalanie 

Przewożenie materiału powstałego w wyniku fazy dojrzewania do zatwierdzonej spalarni lub 
współspalarni podlega kontrolom, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 lub 
dyrektywie 2008/98/WE.  

B. Hydroliza przed usunięciem materiału  

1. Zainteresowane państwa członkowskie 

Proces hydrolizy przed usunięciem materiału może być stosowany w Hiszpanii, Irlandii, na Łotwie, w 
Portugalii i w Zjednoczonym Królestwie. 

Właściwy organ zatwierdzający musi dopilnować, aby po przeprowadzeniu hydrolizy materiały zostały 
zebrane i usunięte w tym samym państwie członkowskim spośród wymienionych wyżej.  

2. Materiały wyjściowe 

W procesie tym można stosować wyłącznie poniższe materiały pochodzące od świń: 

a)  materiały kategorii 2, o których mowa w art. 9 lit. f) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009; 

b)  materiały kategorii 3, o których mowa w art. 10 lit. h) wspomnianego rozporządzenia. 

Metoda ta ma zastosowanie jedynie do usuwania zwierząt z gatunku świń pochodzących z tego samego 
gospodarstwa, pod warunkiem że gospodarstwo to nie podlega zakazowi wynikającemu z podejrzenia lub 
stwierdzenia ogniska poważnej choroby zakaźnej mającej wpływ na zwierzęta z gatunku świń lub zwierzęta, 
które zostały uśmiercone w celu zwalczania chorób.  

3. Metoda 

Hydroliza przed usunięciem materiału jest sposobem czasowego przechowywania na miejscu. Przeprowadza 
się ją zgodnie z następującymi normami przetwarzania: 

a)  Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego należy — po ich zgromadzeniu w gospodarstwie, w którym 
właściwy organ zezwolił na stosowanie przedmiotowej metody przetwarzania na podstawie oceny 
zagęszczenia pogłowia w tym gospodarstwie, prawdopodobnego współczynnika upadkowości i 
potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt — umieścić w pojemniku skonstruowanym zgodnie 
z lit. b) — dalej zwanym »pojemnikiem« — i umieszczonym w specjalnie do tego przeznaczonym 
miejscu zgodnie z lit. c) i d) — dalej zwanym »miejscem przetwarzania«; 

b)  Pojemnik 

(i)  musi być wyposażony w zamknięcie; 

(ii)  nie może przypuszczać wody, musi być szczelny i hermetycznie zaplombowany; 

(iii)  musi mieć powłokę zabezpieczającą przed korozją; 

(iv)  musi być w wyposażony w urządzenie kontrolujące emisję gazów zgodnie z lit. e); 

c)  Pojemnik należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, które jest fizycznie oddzielone 
od gospodarstwa. 

Do miejsca tego muszą prowadzić specjalne drogi dostępu przeznaczone do transportu materiałów i 
przejazdu pojazdów odbierających; 
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d)  Pojemnik i miejsce przetwarzania muszą być zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z przepisami 
unijnymi dotyczącymi ochrony środowiska w celu zapobiegania powstawaniu zapachów i zagrożeń dla 
gleby i wód podziemnych; 

e)  Do pojemnika musi być podłączona rura odprowadzająca gazy, wyposażona w odpowiednie filtry w celu 
zapobiegania przenoszeniu chorób zakaźnych ludzi i zwierząt; 

f)  Pojemnik musi być zamknięty podczas hydrolizy na okres co najmniej trzech miesięcy w sposób 
uniemożliwiający nieuprawnione otwarcie; 

g)  Podmiot musi wprowadzić procedury mające na celu zapobieżenie przenoszeniu chorób zakaźnych ludzi 
lub zwierząt przez personel; 

h)  Podmiot musi: 

(i)  podjąć środki zapobiegawcze przeciwko ptakom, gryzoniom, owadom i innym szkodnikom; 

(ii)  wprowadzić program zwalczania szkodników poparty dokumentacją; 

i)  Podmiot musi prowadzić dokumentację dotyczącą: 

(i)  każdego przypadku umieszczenia materiału w pojemniku; 

(ii)  każdego przypadku wybrania zhydrolizowanego materiału z pojemnika; 

j)  Podmiot musi opróżniać pojemnik w regularnych odstępach czasu: 

(i)  w celu stwierdzenia braku korozji; 

(ii)  w celu zapobiegania wyciekom materiałów płynnych do gleby i wykrycia ewentualnych wycieków; 

k)  Po zakończonej hydrolizie materiały należy zgromadzić, stosować i usuwać zgodnie z art. 13 lit. a), b) i 
c) lub art. 13 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 lub art. 14 tego rozporządzenia dla 
materiałów kategorii 3; 

l)  Proces musi być prowadzony systemem wsadowym; 

m)  Jakiekolwiek inny sposób przetwarzania lub stosowania zhydrolizowanych materiałów, w tym ich 
stosowanie w glebie, jest niedozwolony.”; 

7)  w załączniku X w rozdziale II wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w sekcji 3 część A pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Tłuszcze wytopione 

Do wytwarzania tłuszczu wytopionego można stosować wyłącznie materiał kategorii 3 inny niż materiały 
kategorii 3, o których mowa w art. 10 lit. n), o) i p) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.”; 

b)  w sekcji 4 część III dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego właściwy organ może udzielić zezwolenia na alternatywne 
parametry dla obróbki cieplnej osadu z centryfug lub separatorów przeznaczonego do zastosowań w państwach 
członkowskich, które udzieliły zezwolenia na te alternatywne parametry, pod warunkiem że podmioty 
gospodarcze będą w stanie wykazać, że obróbka cieplna przeprowadzona zgodnie z alternatywnymi 
parametrami gwarantuje przynajmniej takie samo ograniczenie ryzyka, jak obróbka przeprowadzona zgodnie z 
parametrami określonymi w akapicie pierwszym.”; 

8)  w załączniku XI rozdział II dodaje się nową sekcję 3: 

„Sekcja 3 

Wymogi dotyczące zatwierdzania przedsiębiorstw lub zakładów 

Aby uzyskać zatwierdzenie zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, podmioty 
zapewniają, aby przedsiębiorstwa lub zakłady wykonujące czynności, o których mowa w sekcji 1 pkt 1, spełniały 
wymogi ustanowione w art. 8 niniejszego rozporządzenia oraz: 

a) posiadały odpowiednie urządzenia do przechowywania przywożonych składników w celu zapobieżenia zanieczy
szczeniu krzyżowemu i uniknięcia zanieczyszczenia podczas przechowywania; 

b)  usuwały niewykorzystane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne zgodnie z art. 13 
i 14 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.”; 
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9)  w załączniku XII pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„3.  Produkty pośrednie przywożone do Unii są poddawane kontroli w punkcie kontroli granicznej zgodnie z art. 4 
dyrektywy 97/78/WE i przewożone bezpośrednio z punktu kontroli granicznej do: 

a)  zarejestrowanego przedsiębiorstwa lub zakładu zajmującego się wytwarzaniem odczynników laboratoryjnych, 
wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro do celów weteryna
ryjnych lub produktów pochodnych, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, gdzie 
produkty pośrednie muszą być dalej mieszane, używane w celu powlekania, montowania, lub pakowania 
przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku zgodnie z przepisami unijnymi mającymi 
zastosowanie do produktu pochodnego;”; 

10)  w załączniku XIV wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w rozdziale I wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  w sekcji 1 tabeli 1 wiersz 2 tekst w czwartej kolumnie otrzymuje brzmienie: 

„Produkty z krwi muszą być wyprodukowane zgodnie z załącznikiem X rozdział II sekcja 2 i 
załącznikiem XIV rozdział I sekcja 5.”; 

(ii)  dodaje się sekcję w brzmieniu: 

„Sekcja 5 

Przywóz produktów z krwi przeznaczonych do karmienia zwierząt gospodarskich 

Następujące wymagania mają zastosowanie się do przywozu produktów z krwi, w tym pochodzących od 
świń krwi i osocza krwi suszonego rozpyłowo, przeznaczonych do karmienia świń: 

Te produkty pochodne muszą: 

a)  zostać poddane obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80 °C w całej substancji, a sucha krew i 
osocze krwi mają nie więcej niż 8 % wilgoci przy aktywności wody (Aw) poniżej 0,60; 

b)  być przechowywane w suchych warunkach magazynowych w temperaturze pokojowej przez 
przynajmniej 6 tygodni.”; 

b)  w rozdziale II sekcja 7 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  produkty są przewożone z państwa trzeciego pochodzenia bezpośrednio do punktu kontroli granicznej w 
miejscu wprowadzenia do Unii, bez przeładunku w żadnym porcie lub miejscu poza Unią;”;  
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11)  w załączniku XV wprowadza się następujące zmiany: 

a)  rozdział 4(B) otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ 4(B) 

Świadectwo zdrowia 
Dla produktów z krwi nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które można wykorzystać jako materiał paszowy, na 

potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez (2) jej terytorium 
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b) rozdział 20 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ROZDZIAŁ 20 

Wzór deklaracji 
Deklaracja na potrzeby przywozu z państw trzecich oraz tranzytu przez terytorium Unii Europejskiej produktów pośrednich 
do wykorzystania w produkcji produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych do celów 
medycznych i weterynaryjnych, wyrobów medycznych aktywnego osadzania, wyrobów medycznych używanych do diagnostyki 

in vitro, odczynników laboratoryjnych i produktów kosmetycznych. 
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12) w załączniku XVI rozdział III sekcja 11 otrzymuje brzmienie: 

„Sekcja 11 

Kontrole urzędowe dotyczące hydrolizy przed usunięciem materiału 

Właściwy organ przeprowadza kontrole w zakładach, w których wykonuje się hydrolizę przed usunięciem 
materiału, zgodnie z załącznikiem IX rozdział V sekcja 2 pkt B. 

W celu uzgodnienia ilości zhydrolizowanego materiału, który wysłano i który usunięto, kontrole obejmują kontrolę 
dokumentacji: 

a)  dotyczącej ilości materiału hydrolizowanego w zakładzie; 

b)  w przedsiębiorstwach lub zakładach, w których usuwa się zhydrolizowany materiał. 

Kontrole prowadzi się regularnie na podstawie oceny ryzyka. 

W okresie pierwszych dwunastu miesięcy działalności kontrola w zakładzie, w którym znajduje się pojemnik do 
hydrolizy, odbywa się za każdym razem, kiedy zhydrolizowany materiał jest wybierany z pojemnika. 

Po upływie pierwszych dwunastu miesięcy działalności kontrola w takim zakładzie odbywa się za każdym razem, 
kiedy pojemnik jest opróżniany i sprawdzany pod kątem obecności korozji i wycieków zgodnie z załącznikiem IX 
rozdział V sekcja 2 pkt B(3) lit. j).”  
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