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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2005
ze dne 5. srpna 2005,
kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde
o výživu zvířat
(Text s významem pro EHP)

hlíznatých a kořenových plodinách. Vědecké poznatky
ukázaly, že kontaminaci těchto plodin kostními fragmenty přítomnými v půdě se nelze vyhnout. Zásilky
kontaminovaných hlíznatých a kořenových plodin je
třeba neškodně odstranit v souladu se směrnicí Rady
95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady
organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat (3),
a v důsledku toho musí být tyto zásilky často zničeny.
S cílem zabránit nepřiměřenému používání uvedené
směrnice by měly mít členské státy možnost posoudit
riziko přítomnosti složek živočišného původu
v hlíznatých a kořenových plodinách, než uváží, že jde
o porušení zákazu vztahujícího se na krmiva.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první odstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla týkající se
zkrmování bílkovin získaných ze zvířat s cílem zabránit
šíření přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) na
zvířata.

(2)

Uvedené nařízení zakázalo používání některých živočišných bílkovin při krmení farmových zvířat, protože tyto
bílkoviny buď mohou potenciálně obsahovat nákazu TSE,
nebo by mohly ohrozit zjištění malých množství bílkovin
potenciálně infikovaných TSE v krmivech. Stanovilo také
nulovou toleranci zakázaných složek živočišného původu
v krmivech.

(3)

Směrnice Komise 2003/126/ES ze dne 23. prosince
2003, kterou se stanoví analytická metoda identifikace
složek živočišného původu pro úřední kontrolu
krmiv (2), stanoví, že při úřední analýze krmiv, která se
provádí za účelem úřední kontroly přítomnosti, identifikace nebo odhadu množství složek živočišného původu
v krmivech, je třeba postupovat v souladu s uvedenou
směrnicí. Zkoušky odborné způsobilosti laboratoří prováděné v souladu s uvedenou směrnicí Ústavem pro referenční materiály a měření působícím při Komisi (IRMMJRC) ukázaly, že práce laboratoří při zjišťování malých
množství bílkovin získaných ze savců v krmivech se
výrazně zlepšila.

(4)

Toto zlepšení práce laboratoří mělo za následek zjištění
náhodné přítomnosti kostních fragmentů zejména v

(1) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 260/2005 (Úř. věst. L 46, 17.2.2005,
s. 31).
(2) Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 78.

(5)

Ve dnech 25. a 26. května 2000 aktualizoval Vědecký
řídící výbor svoji zprávu a stanovisko k nezávadnosti
hydrolyzovaných bílkovin vyrobených z kůží přežvýkavců, přijaté během jeho zasedání ve dnech 22. a 23.
října 1998. Podmínky, za kterých mohou být hydrolyzované bílkoviny považovány podle uvedeného stanoviska
za bezpečné, jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou
spotřebu (4). Od 1. května 2004 se tyto podmínky používají také na hydrolyzované bílkoviny dovážené ze třetích
zemí. Krmení přežvýkavců hydrolyzovanými bílkovinami
vyrobenými z kůží a kožešin přežvýkavců by proto
nadále nemělo být zakázáno.

(6)

Vědecký řídící výbor ve svém stanovisku ze dne 17. září
1999 o recyklaci v rámci téhož druhu a opětně ve svém
stanovisku ze dne 27. a 28. listopadu 2000 o vědeckých
předpokladech zákazu používání živočišných bílkovin
v krmivech pro všechny druhy farmových zvířat uvedl,
že neexistuje důkaz o přirozeném výskytu TSE
u nepřežvýkavých farmových zvířat chovaných za účelem
produkce potravin, jako jsou prasata a drůbež. Navíc
vzhledem k tomu, že kontroly zákazu živočišných
bílkovin jsou založeny na zjišťování kostí a svalových
vláken v krmivech, neměly by krevní produkty
a hydrolyzované bílkoviny získané z nepřežvýkavců
ohrozit kontroly přítomnosti bílkovin potenciálně infikovaných TSE. Omezení týkající se krmení farmových
zvířat krevními produkty a hydrolyzovanými bílkovinami
získanými z nepřežvýkavců by proto měla být zmírněna.

(3) Úř. věst. L 265, 8.11.1995, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES (Úř. věst.
L 234, 1.9.2001, s. 55).
(4) Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 416/2005 (Úř. věst. L 66, 12.3.2005,
s. 10).
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(7)

Měly by být jasně vysvětleny podmínky přepravy, skladování a balení volně ložených krmiv obsahujících zpracované živočišné bílkoviny.

(8)

Pro udržení nebo zlepšení kvality úředních kontrol by
měla být průběžně vyhodnocována odborná kvalifikace
laboratorního personálu a mělo by být prováděno jeho
školení.

(9)

Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Z praktických důvodů a v
zájmu přehlednosti je vhodné nahradit celou pozměněnou přílohu IV.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

Použije se ode dne 1. září 2005.

(10)

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu
s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2005.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise
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PŘÍLOHA
Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 se nahrazuje tímto:
„PŘÍLOHA IV
KRMIVA

I. Rozšíření zákazu podle čl. 7 odst. 1
Zákaz podle čl. 7 odst. 1 se rozšiřuje na krmení:
a) farmových zvířat, s výjimkou masožravých kožešinových zvířat, těmito látkami:
i) zpracovanými živočišnými bílkovinami,
ii) želatinou pocházející z přežvýkavců,
iii) krevními produkty,
iv) hydrolyzovanými bílkovinami,
v) difosforečnanem vápenatým a trifosforečnanem vápenatým živočišného původu (‚difosforečnan vápenatý
a trifosforečnan vápenatý‘),
vi) krmivy obsahujícími bílkoviny uvedené v podbodech i) až v);
b) přežvýkavců živočišnými bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto bílkoviny.

II. Odchylky od zákazů podle čl. 7 odst. 1 a 2 a zvláštní podmínky pro používání těchto odchylek
A. Zákazy podle čl. 7 odst. 1 a 2 se nevztahují na:
a) krmení farmových zvířat bílkovinami uvedenými v podbodech i), ii), iii) a iv) a krmivy získanými z těchto
bílkovin:
i) mléko, mléčné výrobky a mlezivo,
ii) vejce a výrobky z vajec,
iii) želatina získaná z nepřežvýkavců,
iv) hydrolyzované bílkoviny získané z částí nepřežvýkavců a z kůží a kožešin přežvýkavců;
b) krmení nepřežvýkavých farmových zvířat bílkovinami uvedenými v podbodech i), ii) a iii) a produkty získanými
z těchto bílkovin:
i) rybí moučka, v souladu s podmínkami podle bodu B,
ii) difosforečnan vápenatý a trifosforečnan vápenatý, v souladu s podmínkami podle bodu C,
iii) krevní produkty získané z nepřežvýkavců v souladu s podmínkami podle bodu D;
c) krmení ryb krevní moučkou získanou z nepřežvýkavců v souladu s podmínkami podle bodu D;
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d) krmení farmových zvířat hlíznatými a kořenovými plodinami a krmivy obsahujícími tyto produkty po zjištění
kostních fragmentů mohou členské státy povolit, jestliže posouzení rizika dopadlo příznivě. Při posuzování
rizika se bere do úvahy alespoň množství a možný zdroj kontaminace a konečné místo určení zásilky.

B. Na použití rybí moučky uvedené v bodě A písm. b) podbodě i) a krmiv obsahujících rybí moučku při krmení
nepřežvýkavých farmových zvířat se vztahují tyto podmínky (nepoužitelné na krmení masožravých kožešinových
zvířat):

a) rybí moučka se vyrábí ve zpracovatelských zařízeních zabývajících se výhradně přípravou rybích výrobků;

b) před propuštěním do volného oběhu ve Společenství je každá zásilka dovezené rybí moučky mikroskopicky
analyzována v souladu se směrnicí Komise 2003/126/ES;

c) krmiva obsahující rybí moučku se vyrábějí v zařízeních, která nevyrábějí krmiva pro přežvýkavce a která jsou
schválena k tomuto účelu příslušným orgánem.

Odchylně od písmena c):

i) se zvláštní schválení nepožaduje při produkci kompletních krmiv z krmiv obsahujících rybí moučku
v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv, jestliže:
— jsou registrována příslušným orgánem,
— chovají pouze nepřežvýkavce,
— vyrábějí kompletní krmiva pouze pro použití ve stejném hospodářství a
— krmiva obsahující rybí moučku používaná při produkci obsahují méně než 50 % hrubých bílkovin,

ii) výroba krmiv pro přežvýkavce v zařízeních, která rovněž produkují krmiva obsahující rybí moučku pro jiné
živočišné druhy, může být schválena příslušným orgánem za těchto podmínek:
— volně ložená a balená krmiva pro přežvýkavce se uchovávají v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení,
kde se volně ložená rybí moučka a volně ložená krmiva obsahující rybí moučku uchovávají při skladování, přepravě a balení,
— krmiva pro přežvýkavce se vyrábějí v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se vyrábějí krmiva
obsahující rybí moučku,
— záznamy o nákupu a použití rybí moučky a prodeji krmiv obsahujících rybí moučku jsou příslušnému
orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let a
— provádějí se rutinní testy krmiv pro přežvýkavce, které zajišťují, aby v nich nebyly přítomny zakázané
bílkoviny, včetně rybí moučky;
d) Na etiketě a v průvodním dokladu ke krmivům obsahujícím rybí moučku jsou zřetelně uvedena slova: ‚obsahuje
rybí moučku – není určeno pro krmení přežvýkavců‘.

e) Volně ložená krmiva obsahující rybí moučku se přepravují dopravními prostředky, které současně nepřepravují
krmiva pro přežvýkavce. Je-li dopravní prostředek následně použit pro přepravu krmiv pro přežvýkavce, je
důkladně vyčištěn v souladu s postupem schváleným příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.

6.8.2005

6.8.2005

CS

Úřední věstník Evropské unie

f) Používání a skladování krmiv obsahujících rybí moučku je zakázáno v hospodářstvích, kde se chovají přežvýkavci.

Odchylně od této podmínky může příslušný orgán povolit používání a skladování krmiv obsahujících rybí
moučku v hospodářstvích, kde se chovají přežvýkavci, je-li tento orgán přesvědčen, že jsou v daném hospodářství přijata opatření zabraňující tomu, aby byla krmiva obsahující rybí moučku zkrmována přežvýkavci.

C. Na použití difosforečnanu vápenatého nebo trifosforečnanu vápenatého uvedeného v bodě A písm. b) podbodě ii)
a krmiv obsahujících tyto bílkoviny při krmení nepřežvýkavých farmových zvířat se vztahují tyto podmínky
(nepoužitelné na krmení masožravých kožešinových zvířat):

a) Krmiva obsahující difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý se vyrábějí v zařízeních, která nevyrábějí krmiva pro přežvýkavce a která jsou schválena k tomuto účelu příslušným orgánem.

Odchylně od této podmínky:

i) se zvláštní schválení nepožaduje při produkci kompletních krmiv z krmiv obsahujících difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv, jestliže:

— jsou registrována příslušným orgánem,

— chovají pouze nepřežvýkavce,

— vyrábějí kompletní krmiva pouze pro použití ve stejném hospodářství a

— krmiva obsahující difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý používaná při produkci obsahují
celkem méně než 10 % fosforu,

ii) výroba krmiv pro přežvýkavce v zařízeních, která rovněž vyrábějí krmiva obsahující difosforečnan vápenatý
nebo trifosforečnan vápenatý pro jiné živočišné druhy, může být schválena příslušným orgánem za těchto
podmínek:

— volně ložená a balená krmiva pro přežvýkavce se vyrábějí v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení,
kde se vyrábějí krmiva obsahující difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý,

— volně ložená krmiva pro přežvýkavce se během skladování, přepravy a balení uchovávají v zařízeních
fyzicky oddělených od zařízení, kde se uchovává volně ložený difosforečnan vápenatý, volně ložený
trifosforečnan vápenatý a volně ložená krmiva obsahující difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan
vápenatý,

— záznamy o nákupu a použití difosforečnanu vápenatého nebo trifosforečnanu vápenatého a prodeji
krmiv obsahujících difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý jsou příslušnému orgánu
k dispozici po dobu nejméně pěti let;

b) Na etiketě a v průvodním dokladu ke krmivům obsahujícím difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan
vápenatý jsou zřetelně uvedena slova: ‚obsahuje difosforečnan/trifosforečnan vápenatý – není určeno pro krmení
přežvýkavců‘.

c) Volně ložená krmiva obsahující difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý se přepravují dopravními
prostředky, které současně nepřepravují krmiva pro přežvýkavce. Je-li dopravní prostředek následně použit pro
přepravu krmiv pro přežvýkavce, je důkladně vyčištěn v souladu s postupem schváleným příslušným orgánem,
aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.
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d) Používání a skladování krmiv obsahujících difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý je zakázáno
v hospodářstvích, kde se chovají přežvýkavci.

Odchylně od této podmínky může příslušný orgán povolit používání a skladování krmiv obsahujících difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý v hospodářstvích, kde se chovají přežvýkavci, přesvědčí-li se
tento orgán, že jsou v daném hospodářství přijata opatření zabraňující tomu, aby byla krmiva obsahující
difosforečnan vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý zkrmována přežvýkavci.

D. Na použití krevních produktů uvedených v bodě A písm. b) podbodě iii) a krevní moučky uvedené v bodě A písm.
c) a krmiv obsahujících tyto bílkoviny při krmení nepřežvýkavých hospodářských užitkových zvířat a ryb se
vztahují tyto podmínky:

a) Krev musí pocházet z jatek schválených EU, která neporážejí přežvýkavce a jako taková jsou registrována,
a musí být přepravována přímo do zpracovatelského zařízení dopravními prostředky určenými výhradně pro
přepravu krve nepřežvýkavců. Pokud byl dříve dopravní prostředek používán pro přepravu krve přežvýkavců,
musí být po vyčištění před použitím pro přepravu krve nepřežvýkavců zkontrolován příslušným orgánem.

Odchylně od této podmínky může příslušný orgán povolit porážení přežvýkavců na jatkách, která odebírají
krev nepřežvýkavců určenou k výrobě krevních produktů a krevní moučky pro použití při krmení nepřežvýkavých farmových zvířat a ryb, mají-li tato jatka schválený kontrolní systém. Kontrolní systém obsahuje
přinejmenším:

— prostory pro porážku nepřežvýkavců fyzicky oddělené od prostorů pro porážku přežvýkavců,

— prostory pro odběr, skladování, přepravu a balení krve přežvýkavců fyzicky oddělené od prostorů určených
pro nakládání s krví nepřežvýkavců a

— pravidelné odběry vzorků a analýzy krve nepřežvýkavců na přítomnost bílkovin z přežvýkavců.

b) Krevní produkty a krevní moučka se vyrábějí v zařízení zpracovávajícím výhradně krev nepřežvýkavců.

Odchylně od této podmínky může příslušný orgán povolit výrobu krevních produktů a krevní moučky pro
krmení nepřežvýkavých farmových zvířat a ryb v zařízeních zpracovávajících krev přežvýkavců, která mají
schválený kontrolní systém zabraňující křížové kontaminaci. Kontrolní systém obsahuje přinejmenším:

— zpracování krve nepřežvýkavců v uzavřeném systému fyzicky odděleném od zpracování krve přežvýkavců,

— volně ložené suroviny a volně ložené hotové produkty z přežvýkavců se během skladování, přepravy
a balení uchovávají v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se uchovávají volně ložené suroviny
a volně ložené hotové produkty z nepřežvýkavců, a

— pravidelné odběry vzorků a analýzy krevních produktů z nepřežvýkavců a krevní moučky na přítomnost
bílkovin z přežvýkavců.

c) Krmiva obsahující krevní produkty nebo krevní moučku se vyrábějí v zařízeních, která nevyrábějí krmiva pro
přežvýkavce nebo jiná farmová zvířata než ryby a která jsou schválena k tomuto účelu příslušným orgánem.
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Odchylně od této podmínky:

i) se zvláštní schválení nepožaduje při výrobě kompletních krmiv z krmiv obsahujících krevní produkty nebo
krevní moučku v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv, jestliže:

— jsou registrována příslušným orgánem,
— chovají pouze nepřežvýkavce v případě, že jsou použity krevní produkty, nebo pouze ryby v případě, že
je použita krevní moučka,

— vyrábějí kompletní krmiva pouze pro použití ve stejném hospodářství a
— krmiva obsahující krevní produkty nebo krevní moučku používaná při výrobě obsahují celkem méně než
50 % bílkovin,

ii) výroba krmiv pro přežvýkavce v zařízeních, která rovněž vyrábějí krmiva obsahující krevní produkty nebo
krevní moučku pro nepřežvýkavá farmová zvířata nebo ryby, může být schválena příslušným orgánem za
těchto podmínek:

— volně ložená a balená krmiva pro přežvýkavce nebo jiná farmová zvířata než ryby se vyrábějí
v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se vyrábějí krmiva obsahující krevní produkty nebo
krevní moučku,

— volně ložená krmiva se uchovávají během skladování, přepravy a balení ve fyzicky oddělených zařízeních
takto:

a) krmivo pro přežvýkavce se uchovává odděleně od krevních produktů a od krmiv obsahujících krevní
produkty;

b) krmivo pro jiná farmová zvířata než ryby se uchovává odděleně od krevní moučky a krmiv obsahujících krevní moučku,

— záznamy o nákupu a použití krevních produktů a krevní moučky a prodeji krmiv obsahujících tyto
produkty jsou příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let.

d) Na etiketě, v průvodním obchodním dokladu nebo případně ve veterinárním osvědčení ke krmivům obsahujícím krevní produkty nebo krevní moučku jsou zřetelně uvedena slova: ‚obsahuje krevní produkty – není
určeno pro krmení přežvýkavců‘ nebo případně ‚obsahuje krevní moučku – určeno pouze pro krmení ryb‘.

e) Volně ložená krmiva obsahující krevní produkty se přepravují dopravními prostředky, které současně nepřepravují krmiva pro přežvýkavce, a volně ložená krmiva obsahující krevní moučku dopravními prostředky, které
současně nepřepravují krmiva pro jiná farmová zvířata než ryby. Je-li dopravní prostředek následně použit pro
přepravu krmiv pro přežvýkavce nebo jiná farmová zvířata než ryby, je důkladně vyčištěn v souladu
s postupem schváleným příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.

f) Používání a skladování krmiv obsahujících krevní produkty je zakázáno v hospodářstvích, kde se chovají
přežvýkavci, a používání a skladování krmiv obsahujících krevní moučku je zakázáno v hospodářstvích, kde
se chovají jiná farmová zvířata než ryby.

Odchylně od toho může příslušný orgán povolit používání a skladování
nebo krevní moučku v hospodářstvích, kde se chovají přežvýkavci nebo
vědčí-li se tento orgán, že jsou v daném hospodářství přijata opatření
obsahující krevní produkty nebo krevní moučku zkrmována přežvýkavci
rybami.

krmiv obsahujících krevní produkty
jiná farmová zvířata než ryby, přeszabraňující tomu, aby byla krmiva
nebo jinými živočišnými druhy než
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III. Obecné prováděcí podmínky
A. Tato příloha se použije, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 1774/2002.
B. Členské státy uchovávají aktuální seznamy:
a) jatek schválených pro odběr krve v souladu s bodem D písm. a) části II;
b) schválených zpracovatelských zařízení vyrábějících difosforečnan vápenatý, trifosforečnan vápenatý, krevní
produkty nebo krevní moučku a
c) zařízení – s výjimkou hospodářství s vlastní přípravou krmiv – schválených pro výrobu krmiv obsahujících rybí
moučku a bílkoviny uvedené v písm. b), která fungují v souladu s podmínkami stanovenými v bodě B písm. c),
v bodě C písm. a) a v bodě D písm. c) části II.
C. a) Volně ložené zpracované živočišné bílkoviny, s výjimkou rybí moučky, a volně ložené produkty, včetně krmiv,
organických hnojiv a půdních přídavků, obsahující tyto bílkoviny se skladují a přepravují v zařízeních určených
k tomuto účelu. Sklady nebo dopravní prostředky mohou být pro jiné účely používány pouze tehdy, jsou-li po
vyčištění zkontrolovány příslušným orgánem.
b) Volně ložená rybí moučka uvedená v bodě A písm. b) podbodě i) části II, volně ložený difosforečnan vápenatý
a volně ložený trifosforečnan vápenatý uvedené v bodě A písm. b) podbodě ii) části II, krevní produkty uvedené
v bodě A písm. b) podbodě iii) části II a krevní moučka uvedená v bodě A písm. c) části II se skladují ve
skladech a přepravují v dopravních prostředcích určených k tomuto účelu.
c) Odchylně od písmena b) mohou být:
i) sklady nebo dopravní prostředky používány pro skladování a přepravu krmiv obsahujících stejnou bílkovinu,
ii) sklady nebo dopravní prostředky po vyčištění používány pro jiné účely, jsou-li zkontrolovány příslušným
orgánem a
iii) sklady a dopravní prostředky přepravující rybí moučku používány pro jiné účely, má-li společnost kontrolní
systém schválený příslušným orgánem zabraňující křížové kontaminaci. Kontrolní systém obsahuje přinejmenším:
— záznamy o přepravovaném materiálu a čištění dopravního prostředku a
— pravidelné odběry vzorků a analýzy přepravovaných krmiv na přítomnost rybí moučky.
Příslušný orgán provádí časté kontroly na místě ověřující řádné používání výše uvedeného kontrolního
systému.
D. Krmiva, včetně krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, která obsahují krevní produkty z přežvýkavců nebo zpracované živočišné bílkoviny jiné než rybí moučku, se nevyrábějí v zařízeních, která vyrábějí krmiva pro farmová
zvířata, s výjimkou masožravých kožešinových zvířat.
Volně ložená krmiva, včetně krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, která obsahují krevní produkty z přežvýkavců
nebo zpracované živočišné bílkoviny jiné než rybí moučku, se během skladování, přepravy a balení uchovávají
v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení určených pro volně ložená krmiva pro farmová zvířata, s výjimkou
krmiv pro masožravá kožešinová zvířata.
Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a krmiva určená pro masožravá kožešinová zvířata obsahující difosforečnan
vápenatý nebo trifosforečnan vápenatý uvedené v bodě A písm. b) podbodě ii) části II a krevní produkty uvedené
v bodě A písm. b) podbodě iii) části II se vyrábějí a přepravují v souladu s bodem C písm. a) a c) a bodem D písm.
c) a e) části II.
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E. 1. Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců a produktů obsahujících tyto zpracované
živočišné bílkoviny do třetích zemí je zakázán.
2. Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců a z produktů obsahujících tyto bílkoviny
může příslušných orgán povolit pouze za těchto podmínek:
— jsou určeny pro použití, které není zakázáno podle článku 7,
— před vývozem je se třetí zemí uzavřena písemná dohoda, v níž se tato země zavazuje, že dodrží konečné
užití a zpětně nevyveze zpracované živočišné bílkoviny nebo produkty obsahující tyto bílkoviny pro
použití, které je zakázáno podle článku 7.
3. Členské státy, které umožní tento vývoz v souladu s odstavcem 2, informují Komisi a ostatní členské státy ve
smyslu účinného provádění tohoto nařízení o všech okolnostech a podmínkách dohodnutých s dotyčnou třetí
zemí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
Odstavce 2 a 3 se nevztahují na:
— vývozy rybí moučky, splňuje-li podmínky stanovené v bodě B části II,
— výrobky obsahující rybí moučku,
— krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.
F. Příslušný orgán provádí kontroly dokladů a fyzické kontroly, včetně testů krmiv, v celém výrobním a distribučním
řetězci v souladu se směrnicí 95/53/ES, aby kontroloval dodržování jejích ustanovení a ustanovení tohoto nařízení.
Je-li zjištěna přítomnost zakázaných živočišných bílkovin, použije se směrnice 95/53/ES. Příslušný orgán pravidelně ověřuje odbornou kvalifikaci laboratoří provádějících analýzy pro tyto úřední kontroly, zejména hodnocením
výsledků kruhových testů. Je-li odborná kvalifikace shledána nedostatečnou, provede se jako minimální nápravné
opatření nové školení laboratorního personálu.“
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