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NAŘÍZENÍ  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU 
A  RADY  (ES)  Č.  1774/2002 

ze dne 3. října 2002 

kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných 

produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě 

(Úř. věst. č. L 273, 10. 10. 2002, s. 1) 

 Jak bylo změněno nařízením Komise (ES) č. 808/2003 (Úř. věst. č. L 117, 13. 5. 2003, s. 1),  
č. 668/2004 (Úř. věst. č. L 112, 19. 4. 2004, s. 1), č. 92/2005 (Úř. věst. č. L 19, 21. 1. 2005, s. 27) a č. 
93/2005 (Úř. věst. č. L 19, 21. 1. 2005, s. 34), č. 416/2005 (Úř. věst. č. L 66, 12. 3. 2005, s. 10). 

EVROPSKÝ  PARLAMENT  A  RADA  EVROPSKÉ  UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 152 odst. 4 písm. b) uvedené 
smlouvy, 
s ohledem na návrh Komise(1), 
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru(2), 
po konzultaci s Výborem regionů, 
v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy(3) s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím 
výborem dne 12. září 2002, 
vzhledem k těmto důvodům: 

 (1) směrnice Rady 90/667/EHS ze dne 27. listopadu 1990, kterou se stanoví veterinární pravidla pro 
likvidaci a zpracování živočišných odpadů, pro jejich uvádění na trh a pro ochranu před patogeny 
v krmivech živočišného nebo rybího původu, a kterou se pozměňuje směrnice 90/425/EHS(4), 
stanovila zásadu, že veškeré živočišné odpady mohou být bez ohledu na svůj původ použity 
k výrobě krmných surovin jen po odpovídajícím ošetření; 

 (2) od přijetí uvedené směrnice přijal Vědecký řídící výbor řadu stanovisek. Hlavním závěrem těchto 
stanovisek je názor, že vedlejší živočišné produkty pocházející ze zvířat, která byla na základě 
hygienické prohlídky posouzena jako nepoživatelná, by neměly vstoupit do krmivového řetězce; 

 (3) s ohledem na tato odborná stanoviska by v závislosti na druhu vedlejších živočišných produktů měla 
být prováděna rozdílná opatření. Měly by být vymezeny možné způsoby použití některých 
živočišných materiálů. Měla by být stanovena pravidla pro jiné použití vedlejších živočišných 
produktů než v krmivech a pravidla pro jejich likvidaci; 

 (4) s ohledem na zkušenosti získané v posledních letech je vhodné ujasnit vztah mezi směrnicí 
90/667/EHS a právními předpisy Společenství o ochraně životního prostředí. Tímto nařízením by 
nemělo být dotčeno uplatňování stávajících právních předpisů o ochraně životního prostředí nebo 
znemožněna tvorba nových pravidel o ochraně životního prostředí, zejména pokud jde o biologicky 
odbouratelné odpady. V tomto ohledu se Komise zavázala, že do konce roku 2004 bude připravena 

                                                      
(1)  Úř. věst. č. C 96 E, 27. 3. 2001, s. 40. 
(2)  Úř. věst. č. C 193, 10. 7. 2001, s. 32. 
(3)  Stanovisko Evropského Parlamentu ze dne 12. června 2001 (Úř. věst. č. C 53 E, 28. 2. 2002, s. 84), společný 

postoj Rady ze dne 20. listopadu 2001 (Úř. věst. č. C 45 E, 19. 2. 2002, s. 70) a rozhodnutí Evropského parlamentu 
ze dne 13. března 2002 (dosud nebylo v Úředním věstníku publikováno). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze 
dne 24. září 2002 a rozhodnutí Rady ze dne 23. září 2002. 

(4)  Úř. věst. č. L 363, 27. 12. 1990, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná Aktem o přistoupení z roku 1994. 
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směrnice o biologických odpadech včetně kuchyňského odpadu, která bude zaměřena na bezpečné 
použití, získávání, recyklaci a likvidaci těchto odpadů a na zabránění případné kontaminaci; 

 (5) Mezinárodní konference o masokostní moučce, organizovaná Komisí a Evropským parlamentem a 
konaná v Bruselu ve dnech 1. a 2. července 1997, zahájila diskuzi o výrobě a zkrmování masokostní 
moučky a o budoucí politice v této oblasti. Za účelem zahájit co nejširší veřejnou diskuzi o 
budoucích právních předpisech Společenství o krmivech, Komise v listopadu 1997 dokončila 
konzultativní dokument o masokostní moučce. Po uvedené konzultaci se zdá, že existuje všeobecné 
uznání potřeby pozměnit směrnici 90/667/EHS a uvést ji tak do souladu s novými odbornými údaji; 

 (6) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. listopadu 2000 o BSE a bezpečnosti krmiv(5) 
vyzval k zákazu používání živočišných bílkovin v krmivech do té doby, než vstoupí v účinnost toto 
nařízení; 

 (7) odborné zprávy naznačují, že krmení zvířat bílkovinami pocházejícími z těl nebo z částí těl zvířat 
stejného živočišného druhu představuje nebezpečí šíření onemocnění, a tudíž by mělo být 
preventivně zakázáno. Měla by být přijata prováděcí pravidla zaručující nezbytné oddělení 
vedlejších živočišných produktů určených do krmiv ve všech stádiích zpracování, skladování a 
přepravy. Měl by však být stanoven rozsah udělování výjimek z tohoto zákazu pro ryby 
a kožešinová zvířata, pokud jsou tyto výjimky odůvodněny odbornými zprávami; 

 (8) kuchyňský odpad obsahující produkty živočišného původu může být rovněž prostředkem šíření 
onemocnění. Veškerý kuchyňský odpad pocházející z dopravních prostředků v mezinárodní 
přepravě by měl být bezpečně zlikvidován. Kuchyňský odpad produkovaný ve Společenství by 
neměl být používán ke krmení hospodářských zvířat s výjimkou kožešinových zvířat; 

 (9) od října 1996 provedl Potravinový a veterinární úřad Komise (FVO) v členských státech řadu 
inspekcí posuzujících přítomnost a kontrolu hlavních rizikových faktorů a postupy dozoru s ohledem 
na BSE. Tyto kontroly rovněž posuzovaly činnost asanačních podniků a jiné metody likvidace 
živočišných odpadů. Na základě těchto kontrol byly vypracovány obecné závěry a řada doporučení, 
zejména pokud jde o možnost zpětného vysledování vedlejších živočišných produktů; 

 (10) za účelem zamezit nebezpečí šíření patogenů nebo reziduí by měly být vedlejší živočišné produkty 
zpracovávány, skladovány a uchovávány odděleně ve schválených a dozorovaných závodech, 
určených dotyčným členským státem, nebo by měly být vhodným způsobem zlikvidovány. Za 
určitých okolností se určený zpracovatelský závod, určená spalovna nebo spoluspalovna mohou 
nacházet v jiném členském státě, zejména pokud je to odůvodněno vzdáleností, délkou trvání 
přepravy nebo kapacitními problémy; 

 (11) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000, o spalování 
odpadů(6), se nevztahuje na spalovny, které spalují výhradně těla zvířat. Za účelem ochrany zdraví 
zvířat a lidí je nezbytné stanovit minimální požadavky na tyto spalovny. Do té doby než budou 
přijaty požadavky Společenství, mohou členské státy pro tyto spalovny přijímat právní předpisy o 
ochraně životního prostředí. S ohledem na menší nebezpečí, které představují materiály ošetřované 
v těchto spalovnách, a aby se zamezilo zbytečné přepravě vedlejších živočišných produktů, mohou 
se na spalovny s malou kapacitou, jako jsou spalovny nacházející se v hospodářstvích nebo 
krematoria pro zvířata ze zájmového chovu, vztahovat méně přísné požadavky; 

 (12) měla by být stanovena zvláštní pravidla pro kontroly zpracovatelských závodů, zejména s ohledem 
na podrobné postupy validace zpracovatelských metod a vlastního dozoru nad výrobou; 

 (13) výjimky z pravidel o používání vedlejších živočišných produktů se mohou týkat krmení zvířat, která 
nejsou určena k lidské spotřebě. Toto používání vedlejších živočišných produktů by mělo být pod 
dohledem příslušných orgánů; 

(14) výjimky se rovněž mohou týkat možnosti likvidace vedlejších živočišných produktů na místě 
v kontrolovaných podmínkách. Komise by měla obdržet údaje, které by jí měly umožnit sledování 
situace a případně stanovit prováděcí pravidla; 

                                                      
(5) Úř. věst. č. C 223, 8. 8. 2001, s. 281. 
(6)  Úř. věst. č. L 332, 28. 12. 2000, s. 91. 
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 (15) za účelem zajistit jednotné provádění hygienických požadavků by měly být v členských státech 
prováděny kontroly Společenství. Součástí těchto kontrol by měly být i auditní postupy; 

 (16) hygienické právní předpisy Společenství jsou založeny na odborných poznatcích. Proto by měly být 
v případě potřeby vždy konzultovány příslušné vědecké výbory, zřízené rozhodnutími Komise 
97/404/ES(7) a 97/579/ES(8). Další odborná stanoviska jsou požadována zejména s ohledem na 
použití vedlejších živočišných produktů v organických hnojivech a prostředcích pro zlepšení půdy. 
Do té doby, než budou na základě těchto doporučení přijata pravidla Společenství, mohou členské 
státy i nadále používat nebo přijímat vnitrostátní pravidla, která jsou přísnější než pravidla 
navrhovaná tímto nařízením za předpokladu, že tato pravidla jsou v souladu s jinými použitelnými 
právními předpisy Společenství; 

 (17) v členských státech existuje řada přístupů k finanční podpoře zpracování, shromažďování, 
skladování a likvidace vedlejších živočišných produktů. Za účelem zajistit, aby nebyly dotčeny 
podmínky hospodářské soutěže mezi zemědělskými produkty, je nezbytné provést analýzu a 
případně přijmout vhodná opatření na úrovni Společenství; 

 (18) na základě výše uvedených skutečností se zdá být nezbytné provést zásadní revizi pravidel 
Společenství vztahujících se na vedlejší živočišné produkty; 

 (19) vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě (zejména zpracované živočišné 
bílkoviny, tavené nebo škvařené tuky, krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, kůže a vlna), jsou 
uvedeny na seznamu v příloze I ke Smlouvě. Uvádění těchto produktů na trh představuje významný 
zdroj příjmů části populace zemědělců. Aby byl zajištěn racionální vývoj v této oblasti a růst 
produktivity, měla by být pro dotyčné produkty na úrovni Společenství stanovena veterinární a 
hygienická pravidla. Protože existuje nebezpečí šíření onemocnění, kterým jsou vystavena zvířata, 
měly by se na uvádění některých vedlejších živočišných produktů na trh, zejména v oblastech 
s vysokým nákazovým statusem, vztahovat zvláštní požadavky; 

 (20) za účelem zajistit, aby produkty dovážené ze třetích zemí vyhovovaly hygienickým normám, které 
jsou přinejmenším stejné nebo rovnocenné hygienickým normám uplatňovaným ve Společenství, by 
měl být pro třetí země a jejich podniky zaveden systém schválení, společně s postupem kontrol 
Společenství zajišťujících dodržování podmínek tohoto schválení. Dovoz krmiv pro zvířata 
v zájmovém chovu a surovin na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu ze třetích zemí může 
probíhat podle jiných podmínek, než jsou podmínky použitelné pro tyto materiály ve Společenství, 
zejména pokud jde o záruky požadované s ohledem na rezidua látek zakázaných v souladu se 
směrnicí Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996, o zákazu používání některých látek s hormonálním 
nebo thyreostatickým účinkem a beta-mimetik v chovu hospodářských zvířat, a o zrušení směrnic 
81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS(9). Za účelem zajistit, aby uvedená krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu a suroviny byly používány pouze k určenému účelu, je nezbytné stanovit 
odpovídající opatření pro dohled nad dovozem materiálů, na které se tyto výjimky vztahují; 

(21)  vedlejší živočišné produkty, které procházejí Společenstvím při tranzitu, a vedlejší živočišné 
produkty, které pocházejí ze Společenství a jsou určeny na vývoz, mohou představovat nebezpečí 
pro zdraví zvířat a lidí uvnitř Společenství. Na toto přemísťování by se tudíž měly vztahovat některé 
požadavky stanovené tímto nařízením; 

(22)  průvodní doklady produktů živočišného původu jsou nejlepším prostředkem, jak ujistit příslušný 
orgán místa určení o tom, že zásilka vyhovuje ustanovením tohoto nařízení. K ověření určení 
některých dovážených produktů by mělo i nadále sloužit veterinární osvědčení; 

(23)  směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se stanoví veterinární a hygienické 
požadavky, kterými se řídí obchodování s produkty, které nepodléhají veterinárním a hygienickým 
požadavkům stanoveným ve zvláštních předpisech Společenství, uvedených v části I přílohy A ke 

                                                      
(7)  Úř. věst. č. L 169, 27. 6. 1997, s. 85. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2000/443/ES (Úř. věst. č. L 179,  

18. 7. 2000, s. 13). 
(8)  Úř. věst. č. L 237, 28. 8. 1997, s. 18. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2000/443/ES. 
(9)  Úř. věst. č. L. 125, 23. 5. 1996, s. 3. 

- 3 - Rev. 25. 3. 2005



2002_1774_ rev 25.3.2005, 14:45 Nařízení (ES) č. 1774/2002 

směrnici 89/662/EHS, a pokud jde o patogeny, v části I přílohy A ke směrnici 90/425/EHS(10), a 
dovoz těchto produktů do Společenství, se touto problematikou zabývá; 

(24)  Rada a Komise přijaly několik prováděcích rozhodnutí ke směrnicím 90/667/EHS a 92/118/EHS. 
Směrnice 92/118/EHS byla navíc podstatně pozměněna a mají být provedeny ještě další změny. 
Oblast vedlejších živočišných produktů tedy upravuje řada právních předpisů Společenství, a tudíž 
zde existuje potřeba zjednodušení; 

(25)  toto zjednodušení povede k vyšší přehlednosti zvláštních hygienických pravidel pro produkty 
živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Zjednodušení zvláštních hygienických 
právních předpisů nesmí vést k deregulaci. Proto je nezbytné zachovat a za účelem zajištění ochrany 
zdraví zvířat a lidí zpřísnit podrobná hygienická pravidla pro produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny k lidské spotřebě 

(26)  dotyčné produkty by měly podléhat pravidlům pro veterinární kontroly, včetně kontrol prováděných 
odborníky z Komise, a ochranným opatřením, stanoveným směrnicí Rady 90/425/EHS ze dne 26. 
června 1990, o veterinárních a zootechnických kontrolách použitelných při obchodování s některými 
živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s ohledem na vytvoření vnitřního trhu(11); 

(27)  měly by být prováděny účinné kontroly produktů dovážených do Společenství. Toho může být 
dosaženo prováděním kontrol stanovených ve směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, 
kterou se stanoví zásady, kterými se řídí organizace veterinárních kontrol produktů z třetích zemí, 
vstupujících do Společenství(12); 

(28)  směrnice 90/667/EHS, rozhodnutí Rady 95/348/ES ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví 
veterinární pravidla vztahující se ve Spojeném království a v Irsku na ošetření některých druhů 
odpadů, určených k prodeji na místě jako krmiva pro některé kategorie zvířat(13), a rozhodnutí Rady 
1999/534/ES ze dne 19. července 1999, o opatřeních, která se vztahují na zpracování některých 
živočišných odpadů za účelem ochrany před přenosnými spongiformními encefalopatiemi, a o 
změně rozhodnutí Komise 97/735/ES(14), by tudíž měly být zrušeny; 

(29)  aby bylo přihlédnuto k technickému a vědeckému pokroku, měla by být zajištěna úzká a účinná 
spolupráce mezi Komisí a členskými státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví 
zvířat, zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a kterým se zřizuje Evropský 
úřad pro zdravotní nezávadnost potravin a kterým se stanoví metody v oblasti zdravotní 
nezávadnosti potravin(15); 

(30)  opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postupy pro výkon prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi(16), 

PŘIJALY  TOTO  NAŘÍZENÍ: 

                                                      
(10)  Úř. věst. č. L 62, 15. 3. 1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2001/7/ES (Úř. věst. č. 

L 2, 5. 1. 2001, s. 27). 
(11)  Úř. věst. č. L 224, 18. 8. 1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/118/EHS. 
(12)  Úř. věst. č. L 24, 30. 1. 1998, s. 9. 
(13)  Úř. věst. č. L 202, 26. 8. 1995, s. 8. 
(14)  Úř. věst. č. L 204, 4. 8. 1999, s. 37. 
(15)  Úř. věst. č. L 31, 1. 2. 2002, s. 1. 
(16)  Úř. věst. č. L 184, 17. 7. 1999, s. 23. 
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KAPITOLA I 

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

Článek 1 

Oblast působnosti 

1. Toto nařízení stanoví veterinární a hygienická pravidla pro: 
(a) shromažďování, přepravu, skladování, manipulaci, zpracování, použití a likvidaci vedlejších 

živočišných produktů za účelem zabránit tomu, aby představovaly nebezpečí pro zdraví zvířat nebo 
lidí; 

(b) uvádění na trh a v některých zvláštních případech i pro vývoz a tranzit vedlejších živočišných 
produktů a produktů z nich pocházejících, které jsou uvedeny v přílohách VII a VIII. 

2. Toto nařízení se nevztahuje na: 
(a) syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, pocházející z maloobchodů nebo z prostorů 

sousedících s místy prodeje, ve kterých se provádí dělení a skladování výhradně za účelem dodávky 
spotřebiteli přímo na místě; 

(b) tekuté mléko a kolostrum likvidované nebo používané v hospodářství původu; 
(c) celá těla nebo části těl volně žijících zvířat, která nejsou podezřelá z nákazy onemocněními 

přenosnými na lidi nebo zvířata, s výjimkou ryb dodávaných k obchodním účelům a těl nebo částí 
těl volně žijících zvířat, používaných k výrobě loveckých trofejí; 

(d) syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu k použití na místě, pocházející ze zvířat poražených 
v hospodářství původu a k použití jako potraviny pouze chovatelem a jeho rodinou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy; 

(e) kuchyňský odpad, s výjimkou kuchyňského odpadu: 
(i) pocházejícího z dopravních prostředků v mezinárodní přepravě, 
(ii) určeného ke krmení zvířat, nebo 
(iii) určeného k použití v závodech na výrobu bioplynu nebo ke kompostování; 

(f) vajíčka, embrya a sperma určené k chovatelským účelům; a 
(g) lodní nebo letecký tranzit. 

3. Tímto nařízením nejsou dotčeny veterinární právní předpisy týkající se eradikace a tlumení některých 
nákaz. 

Článek 2 

Definice 

1. Pro účely tohoto nařízení se pojmem: 
(a) „vedlejší živočišné produkty“ rozumí celá těla nebo části těl zvířat nebo produkty živočišného 

původu, které jsou uvedeny v článcích 4, 5 a 6 a které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně 
vajíček, embryí a spermatu; 

(b) „materiály 1. kategorie“ rozumí vedlejší živočišné produkty uvedené v článku 4; 
(c) „materiály 2. kategorie“ rozumí vedlejší živočišné produkty uvedené v článku 5; 
(d) „materiály 3. kategorie“ rozumí vedlejší živočišné produkty uvedené v článku 6; 
(e) „zvíře“ rozumí obratlovec nebo bezobratlý živočich (včetně ryb, plazů a obojživelníků); 
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(f) „hospodářské zvíře“ rozumí zvíře, které je drženo, vykrmováno nebo chováno lidmi a je používáno 
k produkci potravin (včetně masa, mléka a vajec), vlny, kožešin, peří, kůží nebo jiných produktů 
živočišného původu; 

(g) „volně žijící zvíře“ rozumí zvíře, které není drženo lidmi; 
(h) „zvíře v zájmovém chovu“ rozumí zvíře patřící k živočišným druhům běžně chovaným a drženým, 

ale ne konzumovaným, lidmi k jiným než hospodářským účelům; 
(i) „příslušný orgán“ rozumí ústřední orgán členského státu oprávněný k tomu, aby zajistil dodržování 

požadavků tohoto nařízení, nebo jakýkoli jiný orgán, který ústřední orgán tímto oprávněním pověřil, 
zejména oprávněním pro dohled nad krmivy; tímto pojmem se v případě potřeby rozumí i 
odpovídající orgán třetí země; 

(j) „uvádění na trh“ rozumí jakýkoli úkon, jehož účelem je prodej vedlejších živočišných produktů 
nebo produktů z nich pocházejících, spadajících do působnosti tohoto nařízení, třetí straně ve 
Společenství, nebo jakákoli jiná forma dodávky této třetí straně za úplatu nebo bezplatně, nebo 
skladování za účelem dodávky třetí straně; 

(k) „obchodování“ rozumí obchodování se zbožím mezi členskými státy ve smyslu čl. 23 odst. 2 
Smlouvy; 

(l) „tranzit“ rozumí přemísťování z jedné třetí země do jiné třetí země přes Společenství; 
(m) „výrobce“ rozumí jakákoli osoba, jejíž činností jsou produkovány vedlejší živočišné produkty; 
(n) „přenosné spongiformní encefalopatie“ rozumí veškeré přenosné spongiformní encefalopatie, 

s výjimkou přenosných spongiformních encefalopatií vyskytujících se u lidí; 
(o) „specifikované rizikové materiály“ rozumí materiály uvedené v příloze V k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se stanoví pravidla pro 
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií(17). 

2. Používají se rovněž definice stanovené v příloze I. 

Článek 3 

Všeobecné povinnosti 

1. Veškeré vedlejší živočišné produkty a produkty z nich pocházející jsou shromažďovány, přepravovány, 
skladovány, manipuluje se s nimi, jsou zpracovávány, likvidovány, uváděny na trh, vyváženy, 
přepravovány v tranzitu a používány v souladu s tímto nařízením. 

2. Do té doby, než bude přijato rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2, mohou členské 
státy upravit dovoz produktů, které nejsou uvedeny v přílohách VII a VIII, a jejich uvádění na trh podle 
vnitrostátních právních předpisů. O použití této výjimky členské státy neprodleně uvědomí Komisi. 

3. K zajištění dodržování požadavku odstavce 1 členské státy buď samostatně, nebo ve spolupráci zajistí, 
aby byla používána vhodná opatření a aby existovala odpovídající infrastruktura. 

                                                      
(17)  Úř. věst. č. L 147, 31. 5. 2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise (ES) č. 1326/2001 (Úř. věst. 

č. L 177, 30. 6. 2001, s. 60). 
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KAPITOLA  II 

KLASIFIKACE,  SHROMAŽĎOVÁNÍ,  PŘEPRAVA,  LIKVIDACE, 
ZPRACOVÁNÍ,  POUŽITÍ  A  PŘECHODNÉ  SKLADOVÁNÍ 

VEDLEJŠÍCH  ŽIVOČIŠNÝCH  PRODUKTŮ 

Článek 4 

Materiály 1. kategorie 

1. Mezi materiály 1. kategorie patří níže popsané vedlejší živočišné produkty nebo jakékoli materiály, 
které tyto vedlejší živočišné produkty obsahují: 
(a) veškeré části těl včetně kůží: 

(i) zvířat podezřelých z nákazy přenosnou spongiformní encefalopatií v souladu s nařízením (ES) 
č. 999/2001 nebo zvířat, u nichž byla úředně potvrzena přítomnost přenosné spongiformní 
encefalopatie, 

(ii) zvířat usmrcených v rámci opatření k eradikaci přenosné spongiformní encefalopatie, 
(iii) jiných zvířat, než jsou hospodářská zvířata a volně žijící zvířata, zejména zvířat v zájmovém 

chovu a zvířat ze zoologických zahrad a cirkusů, 
(iv) pokusných zvířat ve smyslu článku 2 směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986, o 

sbližování právních a správních předpisů členských států o ochraně zvířat používaných 
k pokusným a jiným vědeckým účelům(18), a 

v) volně žijících zvířat podezřelých z nákazy onemocněními přenosnými na lidi nebo zvířata; 
(b) (i) specifikované rizikové materiály, a 

(ii) pokud nebyly specifikované rizikové materiály při likvidaci odstraněny, celá těla mrtvých 
zvířat obsahující specifikované rizikové materiály; 

(c) produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podávány látky zakázané podle směrnice 96/22/ES, a 
produkty živočišného původu obsahující rezidua látek znečišťujících životní prostředí nebo jiných 
látek zařazených do skupiny B odstavec 3 přílohy I ke směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 
1996, o opatřeních ke sledování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných 
produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 
91/664/EHS(19), pokud obsah těchto reziduí překračuje povolené limity stanovené právními předpisy 
Společenství případně, pokud takové právní předpisy neexistují, vnitrostátními právními předpisy; 

(d) veškeré živočišné materiály shromážděné při čištění odpadních vod ze zpracovatelských závodů 1. 
kategorie nebo z jiných prostorů, v nichž se odstraňují specifikované rizikové materiály, a to 
zejména odpad zachycený na česlech, sítech a lapačích písku, směsi tuků a olejů, kaly a materiály 
z kanalizace z těchto provozů, s výjimkou materiálů neobsahujících specifikované rizikové 
materiály nebo jejich části; 

(e) kuchyňský odpad z dopravních prostředků v mezinárodní přepravě; a 
(f) směsi materiálů 1. kategorie s materiály 2. kategorie nebo s materiály 3. kategorie nebo s materiály 

obou kategorií, včetně jakýchkoli materiálů určených ke zpracování ve zpracovatelských závodech 
1. kategorie. 

2. Materiály 1. kategorie jsou neprodleně shromažďovány, přepravovány a označovány v souladu 
s článkem 7, a pokud články 23 a 24 nestanoví jinak, jsou: 
(a) přímo zlikvidovány jako odpady spálením ve spalovně schválené v souladu s článkem 12; 
(b) zpracovány ve zpracovatelském závodě schváleném podle článku 13 pomocí některé z metod 1 až 5. 

Pokud to příslušný orgán požaduje, jsou zpracovány pomocí metody 1; v tomto případě jsou 
materiály vznikající při zpracování v souladu příl. VI kap. I trvale označeny, pokud možno pachem, 

                                                      
(18)  Úř. věst. č. L 358, 18. 12. 1986, s. 12. 
(19)  Úř. věst. č. L 125, 23. 5. 1996, s. 10. 
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a zlikvidovány jako odpady spálením nebo spoluspálením ve spalovně nebo spoluspalovně 
schválené v souladu s článkem 12; 

(c) s výjimkou materiálů uvedených v odst. 1 písm. a) bodech (i) a (ii) zpracovány ve zpracovatelském 
závodě schváleném v souladu s článkem 13 pomocí metody 1; v tomto případě jsou materiály 
vznikající při zpracování v souladu s příl. VI kap. I trvale označeny, pokud možno pachem, a 
zlikvidovány jako odpady zahrabáním na skládce odpadů schválené podle směrnice Rady 
1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů(20); 

(d) v případě kuchyňského odpadu uvedeného v odst. 1 písm. e) zlikvidovány jako odpady zahrabáním 
na skládce odpadů schválené podle směrnice Rady 1999/31/ES; nebo 

(e) na základě vývoje odborných poznatků likvidovány jinými způsoby, které jsou po konzultaci 
s příslušným vědeckým výborem schváleny v souladu s postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2. Tyto 
způsoby mohou buď doplnit, nebo nahradit způsoby stanovené v písmenech a) až d). 

3. Přechodná manipulace nebo přechodné skladování materiálů 1. kategorie se uskutečňuje pouze 
v závodech pro přechodné skladování a manipulaci schválených v souladu s článkem 10. 

4. Materiály 1. kategorie jsou dováženy nebo vyváženy pouze v souladu s tímto nařízením nebo s pravidly 
stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2. Specifikované rizikové materiály mohou být dováženy nebo 
vyváženy pouze v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001. 

Článek 5 

Materiály 2. kategorie 

1. Mezi materiály 2. kategorie patří níže popsané vedlejší živočišné produkty nebo jakékoli materiály, 
které tyto vedlejší živočišné produkty obsahují: 
(a) hnůj a obsah trávicího traktu; 
(b) veškeré živočišné materiály shromážděné při čištění odpadních vod z jiných jatek, než jsou jatka 

spadající do působnosti čl. 4 odst. 1 písm. d), nebo ze zpracovatelských závodů 2. kategorie, včetně 
odpadu zachyceného na česlech, sítech a lapačích písku, směsí tuků a olejů, kalů a materiálů 
z kanalizace z těchto provozů; 

(c) produkty živočišného původu obsahující rezidua veterinárních léčiv a znečišťujících látek 
zařazených do skupiny B odstavec 1 a 2 přílohy I ke směrnici Rady 96/23/ES, pokud obsah těchto 
reziduí překračuje povolené limity stanovené právními předpisy Společenství; 

(d) jiné produkty živočišného původu, než jsou materiály 1. kategorie, které jsou dováženy ze třetích 
zemí a při kontrolách stanovených právními předpisy Společenství nesplňují veterinární požadavky 
pro dovoz do Společenství, pokud nejsou vráceny nebo pokud je jejich dovoz umožněn s omezeními 
stanovenými právními předpisy Společenství; 

(e) jiná zvířata a části jiných zvířat, než jaké uvádí článek 4, která byla usmrcena jiným způsobem než 
porážkou k lidské spotřebě; patří sem i zvířata utracená v rámci opatření k eradikaci nějaké nákazy 
zvířat; 

(f) směsi materiálů 2. kategorie s materiály 3. kategorie, včetně jakýchkoli materiálů určených 
ke zpracování ve zpracovatelských závodech 2. kategorie; a 

(g) jiné vedlejší živočišné produkty, než jsou materiály 1. kategorie nebo materiály 3. kategorie. 
2. Materiály 2. kategorie jsou neprodleně shromažďovány, přepravovány a označovány v souladu 

s článkem 7, a pokud články 23 a 24 nestanoví jinak, jsou: 
(a) přímo zlikvidovány jako odpady spálením ve spalovně schválené v souladu s článkem 12; 
(b) zpracovány ve zpracovatelském závodě schváleném v souladu s článkem 13 pomocí některé 

z metod 1 až 5 nebo, pokud to příslušný orgán požaduje, jsou zpracovány pomocí metody 1; 
v tomto případě jsou materiály vznikající při zpracování v souladu s příl. VI kap. I trvale označeny, 
pokud možno pachem, a jsou: 

                                                      
(20)  Úř. věst. č. L 182, 16. 7. 1999, s. 1. 
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(i) zlikvidovány jako odpady spálením nebo spoluspálením ve spalovně nebo spoluspalovně 
schválené v souladu s článkem 12, nebo 

(ii)  v případě tavených nebo škvařených tuků dále zpracovány v tukovém závodě 2. kategorie 
schváleném v souladu s článkem 14 na tukové deriváty používané v organických hnojivech 
nebo prostředcích pro zlepšení půdy nebo k jiným technickým účelům, než je použití 
v kosmetických a léčivých přípravcích a v lékařských prostředcích; 

(c) zpracovány ve zpracovatelském závodě schváleném v souladu s článkem 13 pomocí metody 1; 
v tomto případě jsou materiály vznikající při zpracování v souladu s příl. VI kap. I trvale označeny, 
pokud možno pachem, a jsou: 
(i) v případě bílkovinných materiálů použity jako organická hnojiva nebo prostředky pro zlepšení 

půdy v souladu s případnými požadavky stanovenými po konzultaci s příslušným vědeckým 
výborem v souladu s postupem podle čl. 33 odst. 2, 

(ii) zpracovány v závodě na výrobu bioplynu nebo v kompostárně, které jsou schváleny v souladu 
s článkem 15, nebo 

(iii) zlikvidovány jako odpady zahrabáním na skládce odpadu schválené podle směrnice 
1999/31/ES; 

(d) v případě materiálů rybího původu silážovány nebo kompostovány v souladu s pravidly přijatými 
postupem podle  čl. 33 odst. 2; 

(e) v případě hnoje, obsahu trávicího traktu vyjmutého z trávicího traktu, mléka a kolostra, o kterých 
příslušný orgán nepředpokládá, že by představovaly nebezpečí šíření nějakého vážného přenosného 
onemocnění: 
(i) použity bez zpracování jako suroviny v závodě na výrobu bioplynu nebo v kompostárně, které 

jsou schváleny v souladu s článkem 15, nebo ošetřeny v technickém závodě k tomuto účelu 
schváleném v souladu s článkem 18, 

(ii) aplikovány na půdu v souladu s tímto nařízením, nebo 
(iii) zpracovány v závodě na výrobu bioplynu nebo kompostovány v souladu s pravidly 

stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2; 
(f) v případě celých těl nebo částí těl volně žijících zvířat, která nejsou podezřelá z nákazy 

onemocněními přenosnými na lidi nebo zvířata, použity k výrobě loveckých trofejí v technickém 
závodě k tomuto účelu schváleném v souladu s článkem 18; nebo 

(g) zlikvidovány nebo použity jiným způsobem v souladu s pravidly stanovenými po konzultaci 
s příslušným vědeckým výborem postupem podle čl. 33 odst. 2. Tento způsob může buď doplnit, 
nebo nahradit způsoby stanovené v písmenech a) až f). 

3. Přechodná manipulace nebo přechodné skladování materiálů 2. kategorie s výjimkou hnoje se 
uskutečňuje pouze v závodech 2. kategorie, schválených v souladu s článkem 10. 

4. Materiály 2. kategorie jsou uváděny na trh nebo vyváženy pouze v souladu s tímto nařízením nebo 
s pravidly stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2. 

Článek 6 

Materiály 3. kategorie 

1. Mezi materiály 3. kategorie patří níže popsané vedlejší živočišné produkty nebo jakékoli materiály, 
které tyto vedlejší živočišné produkty obsahují: 
(a) části poražených zvířat, které jsou v souladu s právními předpisy Společenství poživatelné, ale 

z obchodních důvodů nejsou určeny k lidské spotřebě; 
(b) části poražených zvířat, které jsou vyřazeny jako nepoživatelné, které ale nevykazují žádné známky 

onemocnění přenosných na lidi nebo na zvířata a pocházejí z jatečně upravených těl, která jsou 
v souladu s právními předpisy Společenství poživatelná; 
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(c) kůže, kopyta, paznehty, rohy, prasečí štětiny a peří pocházející ze zvířat poražených na jatkách po 
prohlídce ante-mortem, na jejímž základě byla v souladu s právními předpisy Společenství 
posouzena jako vhodná k porážce k lidské spotřebě; 

(d) krev získaná z jiných zvířat než z přežvýkavců; zvířata byla poražena na jatkách po prohlídce ante-
mortem, na jejímž základě byla v souladu s právními předpisy Společenství posouzena jako vhodná 
k porážce k lidské spotřebě; 

(e) vedlejší živočišné produkty vznikající při výrobě produktů určených k lidské spotřebě, včetně 
odtučněných kostí a škvarků; 

(f) zmetkové potraviny živočišného původu nebo zmetkové potraviny obsahující produkty živočišného 
původu s výjimkou kuchyňského odpadu, které z obchodních důvodů, z důvodů závady při výrobě 
nebo balení nebo jiné závady nepředstavující nebezpečí pro lidi nebo zvířata již nejsou určeny 
k lidské spotřebě; 

(g) syrové mléko zvířat, která nevykazují klinické příznaky žádného onemocnění přenosného tímto 
produktem na lidi nebo na zvířata; 

(h) ryby nebo jiní mořští živočichové s výjimkou mořských savců, ulovení ve volném moři za účelem 
výroby rybí moučky; 

(i) čerstvé vedlejší produkty z ryb ze závodů vyrábějících rybí produkty k lidské spotřebě; 
(j) skořápky, vedlejší produkty z líhní a vedlejší produkty z porušených vajec zvířat, která 

nevykazovala klinické příznaky žádných onemocnění přenosných prostřednictvím vajec na lidi 
nebo na zvířata; 

(k) krev, kůže, kopyta, paznehty, peří, vlna, rohy, chlupy a kožešiny pocházející ze zvířat, která 
nevykazovala klinické příznaky žádných onemocnění přenosných prostřednictvím těchto produktů 
na lidi nebo na zvířata; a 

(l) jiný kuchyňský odpad než uvedený v čl. 4 odst. 1 písm. e. 
2. Materiály 3. kategorie jsou neprodleně shromažďovány, přepravovány a označovány v souladu 

s článkem 7, a pokud články 23 a 24 nestanoví jinak, jsou: 
(a) přímo zlikvidovány jako odpady spálením ve spalovně schválené v souladu s článkem 12; 
(b) zpracovány ve zpracovatelském závodě schváleném v souladu s článkem 13 pomocí některé z metod 

1 až 5; v tomto případě jsou materiály vznikající při zpracování v souladu s příl. VI kap. I trvale 
označeny, pokud možno pachem, a zlikvidovány jako odpady spálením nebo spoluspálením ve 
spalovně nebo spoluspalovně schválené v souladu s článkem 12 nebo zahrabány na skládce odpadů 
schválené podle směrnice 1999/31/ES; 

(c) zpracovány ve zpracovatelském závodě schváleném v souladu s článkem 17; 
(d) zpracovány v technickém závodě schváleném v souladu s článkem 18; 
(e) použity jako suroviny v závodě na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, schváleném 

v souladu s článkem 18; 
(f) zpracovány v závodě na výrobu bioplynu nebo v kompostárně, které jsou schváleny v souladu 

s článkem 15; 
(g) v případě kuchyňského odpadu uvedeného v odst. 1 písm. l), zpracovány v závodě na výrobu 

bioplynu nebo kompostovány v souladu s pravidly stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2 nebo, 
dokud tato pravidla nebudou přijata, v souladu s vnitrostátními právními předpisy; 

(h) v případě materiálů rybího původu silážovány nebo kompostovány v souladu s pravidly přijatými 
postupem podle čl. 33 odst. 2; nebo 

(i) zlikvidovány nebo použity jiným způsobem v souladu s pravidly stanovenými po konzultaci 
s příslušným vědeckým výborem postupem podle čl. 33 odst. 2. Tento způsob může buď doplnit, 
nebo nahradit způsoby stanovené v písmenech a) až h). 

3. Přechodná manipulace nebo přechodné skladování materiálů 3. kategorie se uskutečňuje pouze 
v závodech 3. kategorie, schválených v souladu s článkem 10. 
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Článek 7 

Shromažďování, přeprava a skladování 

1. Vedlejší živočišné produkty a zpracované produkty s výjimkou kuchyňského odpadu 3. kategorie jsou 
shromažďovány, přepravovány a označovány v souladu s přílohou II. 

2. Během přepravy jsou vedlejší živočišné produkty a zpracované produkty doprovázeny obchodním 
dokladem, případně veterinárním osvědčením, pokud je tímto nařízením požadováno. Obchodní doklady 
a veterinární osvědčení splňují požadavky stanovené v příloze II a jsou uchovávány po dobu stanovenou 
v téže příloze. Tyto doklady zejména obsahují údaje o množství, popisu a označení těchto materiálů. 

3. Členské státy zajistí vhodná opatření zaručující, aby shromažďování a přeprava materiálů 1. a 2. 
kategorie probíhaly v souladu s přílohou II. 

4. V souladu s článkem 4 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975, o odpadech(21), členské 
státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby kuchyňský odpad 3. kategorie byl shromažďován, 
přepravován a likvidován, aniž by bylo ohroženo zdraví lidí nebo poškozeno životní prostředí. 

5. Skladování zpracovaných produktů se uskutečňuje pouze ve skladech schválených v souladu s článkem 
11. 

6. Členské státy se však mohou rozhodnout neuplatňovat ustanovení tohoto článku v případě hnoje 
přepravovaného mezi dvěma místy, která se nacházejí ve stejném hospodářství, nebo mezi 
hospodářstvími a uživateli, kteří se nacházejí ve stejném členském státě. 

Článek 8 

Odesílání vedlejších živočišných produktů a zpracovaných produktů 
do jiných členských států 

1. Vedlejší živočišné produkty a zpracované produkty jsou do jiných členských států odesílány pouze 
podle podmínek stanovených v odstavcích 2 až 6. 

2. Přijetí materiálů 1. kategorie, materiálů 2. kategorie, zpracovaných produktů pocházejících z materiálů 
1. nebo 2. kategorie a zpracovaných živočišných bílkovin podléhá předchozímu povolení členským 
státem určení. Členské státy si mohou vymínit, že podmínkou tohoto povolení je použití metody 1 před 
odesláním. 

3. Vedlejší živočišné produkty a zpracované produkty uvedené v odstavci 2 musí být: 
(a) doprovázeny obchodním dokladem, případně, pokud to je tímto nařízením požadováno, 

veterinárním osvědčením, a 
(b) přepraveny přímo do závodu určení, který musí být schválen v souladu s tímto nařízením. 

4. Pokud členské státy odesílají do jiných členských států materiály 1. kategorie, materiály 2. kategorie, 
zpracované produkty pocházející z materiálů 1. nebo 2. kategorie a zpracované živočišné bílkoviny, 
příslušný orgán místa původu uvědomí prostřednictvím systému ANIMO nebo jiným vzájemně 
dohodnutým způsobem o každé zásilce příslušný orgán místa určení. Zpráva obsahuje údaje stanovené 
v příl. II kap. I odst. 2. 

5. Příslušný orgán místa určení, který byl v souladu s odstavcem 4 informován o odeslání zásilky, uvědomí 
prostřednictvím systému ANIMO nebo jiným vzájemně dohodnutým způsobem o příchodu každé 
zásilky příslušný orgán místa původu. 

6. Členské státy určení se prostřednictvím pravidelných kontrol ujistí, zda určené závody na území těchto 
států používají přijaté produkty pouze k povoleným účelům a uchovávají úplné záznamy prokazující 
dodržování tohoto nařízení. 

                                                      
(21)  Úř. věst. č. L 194, 25. 7. 1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. č. 

L 135, 6. 6. 1996, s. 32). 
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Článek 9 

Záznamy 

1. Veškeré osoby odesílající, přepravující nebo přijímající vedlejší živočišné produkty vedou záznamy o 
zásilkách. Záznamy obsahují údaje stanovené v příloze II a jsou uchovávány po dobu stanovenou v téže 
příloze. 

2. Tento článek se však nevztahuje na hnůj přepravovaný mezi dvěma místy téhož hospodářství nebo na 
místní úrovni mezi hospodářstvími a uživateli v tomtéž členském státě. 

KAPITOLA  III 

SCHVÁLENÍ  ZÁVODŮ  PRO PŘECHODNOU  MANIPULACI,  SKLADŮ,  SPALOVEN  
A  SPOLUSPALOVEN,  ZÁVODŮ  1.  KATEGORIE,  ZÁVODŮ  2. KATEGORIE,  

TUKOVÝCH  ZÁVODŮ  2.  A  3. KATEGORIE,  ZÁVODŮ  NA VÝROBU  BIOPLYNU 
A  KOMPOSTÁREN 

Článek 10 

Schválení závodů pro přechodnou manipulaci 

1. Závody pro přechodnou manipulaci 1., 2. a 3. kategorie podléhají schválení příslušným orgánem. 
2. Za účelem schválení musí závody pro přechodnou manipulaci 1. a 2. kategorie: 

(a) splňovat požadavky příl. III kap. I; 
(b) manipulovat s materiály 1. a 2. kategorie a skladovat tyto materiály v souladu s příl. III kap. II část 

B; 
(c) provádět vlastní kontroly stanovené v článku 25; a 
(d) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26. 

3. Za účelem schválení musí závody pro přechodnou manipulaci 3. kategorie: 
(a) splňovat požadavky příl. III kap. I; 
(b) manipulovat s materiály 3. kategorie a skladovat tyto materiály v souladu s příl. III kap. II část A; 
(c) provádět vlastní kontroly stanovené v článku 25; a 
(d) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26. 

Článek 11 

Schválení skladů 

1. Sklady podléhají schválení příslušným orgánem. 
2. Za účelem schválení musí sklady: 

(a) splňovat požadavky příl. III kap. III; a 
(b) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26. 
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Článek 12 

Schválení spaloven a spoluspaloven 

1. Spalování a spoluspalování zpracovaných produktů probíhá v souladu s ustanoveními směrnice 
2000/76/ES. Spalování a spoluspalování vedlejších živočišných produktů probíhá v souladu 
s ustanoveními směrnice 2000/76/ES nebo, pokud se tato směrnice neuplatňuje, probíhá spalování a 
spoluspalování v souladu s tímto nařízením. Spalovny a spoluspalovny se schvalují podle uvedené 
směrnice nebo v souladu s odstavcem 2 nebo 3. 

2. Za účelem schválení příslušným orgánem k likvidaci vedlejších živočišných produktů musí spalovny 
nebo spoluspalovny s velkou kapacitou, na které se nevztahuje směrnice 2000/76/ES, splňovat: 
(a) všeobecné podmínky stanovené v příl. IV kap. I; 
(b) provozní podmínky stanovené v příl. IV kap. II; 
(c) požadavky týkající se odvádění vody, stanovené v příl. IV kap. III; 
(d) požadavky týkající se zbytků, stanovené v příl. IV kap. IV; 
(e) požadavky týkající se měření teploty, stanovené v příl. IV kap. V; a 
(f) požadavky týkající se mimořádných provozních podmínek, stanovené v příl. IV kap. VI. 

3. Za účelem schválení příslušným orgánem k likvidaci vedlejších produktů živočišného původu musí 
spalovny nebo spoluspalovny s malou kapacitou, na které se nevztahuje směrnice 2000/76/ES: 

808/2003 
(a) být využívány pouze k neškodnému odstraňování mrtvých zvířat ze zájmového chovu a vedlejších 

produktů živočišného původu uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a v čl. 5 odst. 1 a v čl. 6 odst. 1, na 
které se nevztahuje směrnice 2000/76/ES; 

1774/2002 
(b) pokud se nacházejí v hospodářství, být využívány pouze k likvidaci materiálů z tohoto hospodářství; 
(c) splňovat všeobecné podmínky stanovené v příl. IV kap. I; 
(d) splňovat příslušné provozní podmínky stanovené v příl. IV kap. II; 
(e) splňovat požadavky týkající se zbytků, stanovené v příl. IV kap. IV; 
(f) splňovat příslušné požadavky týkající se měření teploty, stanovené v příl. IV kap. V; a 
(g) požadavky týkající se mimořádných provozních podmínek, stanovené v příl. IV kap. VI. 

808/2003 
(h) splňovat podmínky stanovené v příloze IV kapitole VII, jsou-li využívány k neškodnému 

odstraňování vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b). 
1774/2002 
4. Pokud nejsou dodržovány podmínky, podle kterých bylo schválení uděleno, schválení je neprodleně 

pozastaveno. 
5. Na základě vývoje odborných poznatků mohou být požadavky odstavců 2 a 3 po konzultaci 

s příslušným vědeckým výborem upravovány postupem podle čl. 33 odst. 2. 

Článek 13 

Schválení zpracovatelských závodů 1. a 2. kategorie 

1. Zpracovatelské závody 1. a 2. kategorie podléhají schválení příslušným orgánem. 
2. Za účelem schválení musí zpracovatelské závody 1. a 2. kategorie: 

(a) splňovat požadavky příl. V kap. I; 
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(b) manipulovat s materiály 1. a 2. kategorie, zpracovávat a skladovat tyto materiály v souladu s příl. 
V kap. II a příl. VI kap. I; 

(c) být validovány příslušným orgánem v souladu s příl. V kap. V; 
(d) provádět vlastní kontroly stanovené v článku 25; 
(e) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26; a 
(f) zajistit, aby produkty po zpracování splňovaly požadavky příl. VI kap. I. 

3. Pokud nejsou dodržovány podmínky, podle kterých bylo schválení uděleno, schválení je neprodleně 
pozastaveno. 

Článek 14 

Schválení tukových závodů 2. a 3. kategorie 

1. Tukové závody podléhají schválení příslušným orgánem. 
2. Za účelem schválení musí tukové závody 2. kategorie: 

(a) zpracovávat tavené nebo škvařené tuky pocházející z materiálů 2. kategorie v souladu s normami 
stanovenými v příl. VI kap. III; 

(b) v závislosti na používaném výrobním postupu vytvořit a používat metody sledování a kontroly 
kritických kontrolních bodů; 

(c) vést za účelem předložení příslušnému orgánu záznamy o údajích získaných podle bodu b); a 
(d) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26. 

3. Za účelem schválení musí tukové závody 3. kategorie zpracovávat tavené nebo škvařené tuky 
pocházející z materiálů 3. kategorie a splňovat příslušné požadavky uvedené v odstavci 2. 

4. Pokud nejsou dodržovány podmínky, podle kterých bylo schválení uděleno, schválení je neprodleně 
pozastaveno. 

Článek 15 

Schválení závodů na výrobu bioplynu a kompostáren 

1. Závody na výrobu bioplynu a kompostárny podléhají schválení příslušným orgánem. 
2. Za účelem schválení musí závody na výrobu bioplynu a kompostárny: 

(a) splňovat požadavky příl. VI kap. II část A; 
(b) manipulovat s vedlejšími živočišnými produkty a zpracovávat tyto produkty v souladu s příl. VI 

kap. II část B a C; 
(c) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26; 
(d) vytvořit a používat metody sledování a kontroly kritických kontrolních bodů; a 
(e) zajistit, aby zbytky rozkladu případně kompost vyhovovaly mikrobiologickým normám stanoveným 

v příl. VI kap. II část D. 
3. Pokud nejsou dodržovány podmínky, podle kterých bylo schválení uděleno, schválení je neprodleně 

pozastaveno. 

- 14 - Rev. 25. 3. 2005



2002_1774_ rev 25.3.2005, 14:45 Nařízení (ES) č. 1774/2002 

KAPITOLA  IV 

UVÁDĚNÍ  NA  TRH  A  POUŽÍVÁNÍ  ZPRACOVANÝCH  ŽIVOČIŠNÝCH  BÍLKOVIN  
A  JINÝCH  ZPRACOVANÝCH  PRODUKTŮ,  KTERÉ  BY  MOHLY  BÝT  POUŽITY  
JAKO  KRMNÉ  SUROVINY,  KRMIVA  PRO  ZVÍŘATA  V ZÁJMOVÉM  CHOVU,  
ŽVÝKACÍ  PAMLSKY  PRO  PSY  A  TECHNICKÉ  PRODUKTY  A  SCHVÁLENÍ  

PŘÍSLUŠNÝCH  ZÁVODŮ 

Článek 16 

Všeobecná veterinární ustanovení 

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zaručení, aby vedlejší živočišné produkty a produkty 
z nich pocházející, uvedené v přílohách VII a VIII, nebyly odesílány z hospodářství nacházejících se 
v pásmech podléhajících omezením v důsledku výskytu onemocnění, ke kterému je živočišný druh, 
z něhož tyto produkty pocházejí, vnímavý, nebo aby nebyly odesílány ze závodů nebo pásem, ze kterých 
by přemísťování nebo obchodování představovalo nebezpečí pro nákazový status členských států nebo 
oblastí členských států, pokud tyto produkty nebyly ošetřeny v souladu s tímto nařízením. 

2. Opatření uvedená v odstavci 1 zaručí, aby produkty byly získány ze zvířat, která: 
(a) pocházejí z hospodářství, území nebo části území, nebo v případě produktů akvakultury 

z hospodářství, pásma nebo části pásma nepodléhajících veterinárním omezením vztahujícím se na 
dotyčná zvířata a dotyčné produkty, zejména omezením v rámci protinákazových opatření, 
stanovených právními předpisy Společenství, nebo v důsledku vážného přenosného onemocnění 
uvedeného na seznamu ve směrnici 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí 
všeobecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření vztahující se 
k vezikulární chorobě prasat(22); 

(b) nebyla poražena v závodě, v němž se v době porážky nacházela zvířata nakažená nebo podezřelá 
z nákazy jednou z nákaz, na které se vztahují pravidla uvedená v písmeni a). 

3. Při dodržení protinákazových opatření uvedených v odst. 2 písm. a) je uvádění vedlejších živočišných 
produktů a produktů z nich pocházejících, které jsou uvedeny v přílohách VII a VIII, pocházejí z území 
nebo části území podléhajícího veterinárním omezením, ale nejsou nakaženy nebo podezřelé z nákazy, 
na trh povoleno, za předpokladu, že produkty: 
(a) jsou získány, manipuluje se s nimi, jsou přepravovány a skladovány místně nebo časově odděleně 

od produktů vyhovujících všem veterinárním podmínkám; 
(b) byly v souladu s tímto nařízením podrobeny ošetření, které postačuje k odstranění dotyčného 

veterinárního problému, v závodě k tomuto účelu schváleném členským státem, ve kterém se tento 
veterinární problém objevil; 

(c) jsou správně označeny; 
(d) vyhovují požadavkům stanoveným v přílohách VII a VIII nebo podrobným pravidlům, která se 

stanovují postupem podle čl. 33 odst. 2. 
Ve zvláštních situacích mohou být rozhodnutími přijatými postupem podle čl. 33 odst. 2 stanoveny i jiné 
podmínky, než jsou podmínky stanovené v prvním pododstavci. Tato rozhodnutí přihlížejí k opatřením, 
která se týkají zvířat, k testům, které mají být u těchto zvířat prováděny, a ke zvláštním vlastnostem dané 
nákazy u dotyčného živočišného druhu; tato rozhodnutí upřesňují opatření nezbytná k zajištění ochrany 
zdraví zvířat ve Společenství. 

                                                      
(22)  Úř. věst. č. L 62, 15. 3. 1993, s. 69. Směrnice naposledy pozměněná Aktem o přistoupení z roku 1994. 
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Článek 17 

Schválení zpracovatelských závodů 3. kategorie 

1. Zpracovatelské závody 3. kategorie podléhají schválení příslušným orgánem. 
2. Za účelem schválení musí zpracovatelské závody 3. kategorie: 

(a) splňovat požadavky příl. V kap. I a příl. VII kap. I; 
(b) manipulovat s materiály 3. kategorie, zpracovávat a skladovat tyto materiály v souladu s příl. V kap. 

II a s přílohou VII; 
(c) být validovány příslušným orgánem v souladu s příl. V kap. V; 
(d) provádět vlastní kontroly stanovené v článku 25; 
(e) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26; a 
(f) zajistit, aby produkty po zpracování splňovaly požadavky příl. VII kap. I. 

3. Pokud nejsou dodržovány podmínky, podle kterých bylo schválení uděleno, schválení je neprodleně 
pozastaveno. 

Článek 18 

Schválení závodů na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a schválení technických 
závodů 

1. Závody na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a technické závody podléhají schválení 
příslušným orgánem. 

2. Za účelem schválení musí závody na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a technické závody: 
(a) na základě zvláštních požadavků na produkty, které závod vyrábí, stanovených příloze VIII: 

(i) splňovat zvláštní výrobní požadavky stanovené v tomto nařízení; 
(ii) v závislosti na používaném výrobním postupu vytvořit a používat metody sledování a kontroly 

kritických kontrolních bodů; 
(iii) v závislosti na typu produktů odebírat vzorky k laboratornímu vyšetření v laboratoři uznané 

příslušným orgánem za účelem kontroly dodržování norem stanovených tímto nařízením; 
(iv) vést za účelem předložení příslušnému orgánu záznamy o údajích získaných podle bodů (ii) a 

(iii). Výsledky kontrol a vyšetření jsou uchovávány nejméně po dobu dvou let; 
(v) uvědomit příslušný orgán, pokud výsledky laboratorního vyšetření uvedeného v bodě (iii) nebo 

jiné dostupné informace odhalí existenci závažného rizika pro zdraví zvířat nebo lidí; a 
(b) být kontrolovány příslušným orgánem v souladu s článkem 26. 

3. Pokud nejsou dodržovány podmínky, podle kterých bylo schválení uděleno, schválení je neprodleně 
pozastaveno. 

Článek 19 

Uvádění na trh a vývoz zpracovaných živočišných bílkovin a jiných zpracovaných produktů, 
které by mohly být použity jako krmné suroviny 

Členské státy zajistí, aby zpracované živočišné bílkoviny a jiné zpracované produkty, které by mohly být 
používány jako krmné suroviny, byly uváděny na trh nebo vyváženy, pouze pokud: 
(a) byly vyrobeny ve zpracovatelských závodech 3. kategorie, schválených a dozorovaných v souladu 

s článkem 17; 
(b) byly vyrobeny výhradně z materiálů 3. kategorie v souladu s přílohou VII; 
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(c) bylo s nimi manipulováno, byly zpracovávány a přepravovány v souladu s přílohou VII a způsobem 
zajišťujícím dodržování článku 22; a 

(d) splňují zvláštní požadavky stanovené v příloze VII. 

Článek 20 

Uvádění na trh a vývoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkacích pamlsků pro psy a 
technických produktů 

1. Členské státy zajistí, aby krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy, jiné technické 
produkty, než jsou produkty uvedené v odstavcích 2 a 3, a vedlejší živočišné produkty uvedené v příloze 
VIII byly uváděny na trh nebo vyváženy, pouze pokud: 
(a) splňují: 

(i) zvláštní požadavky stanovené v příloze VIII, nebo 
(ii) zvláštní požadavky stanovené příslušnou kapitolou přílohy VII, pokud by tyto produkty mohly 

být používány i jako technické produkty i jako krmné suroviny a pokud příloha VIII 
neobsahuje žádné zvláštní požadavky; a 

(b) pocházejí ze závodů schválených a dozorovaných v souladu s článkem 18 nebo, v případě 
vedlejších živočišných produktů uvedených v příloze VIII, z jiných závodů schválených v souladu 
s veterinárními právními předpisy Společenství. 

2. Členské státy zajistí, aby jiná organická hnojiva a prostředky pro zlepšení půdy, než jsou organická 
hnojiva a prostředky pro zlepšení půdy vyrobené z hnoje nebo obsahu trávicího traktu, byly uváděny na 
trh nebo vyváženy, pouze pokud splňují případné požadavky stanovené postupem podle čl. 33 odst.2 
po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. 

3. Členské státy zajistí, aby tukové deriváty vyrobené z materiálů 2. kategorie byly uváděny na trh nebo 
vyváženy, pouze pokud: 
(a) byly vyrobeny v tukovém závodě 2. kategorie, schváleném v souladu s článkem 14, z tavených 

nebo škvařených tuků, vznikajících při zpracování materiálů 2. kategorie ve zpracovatelském 
závodě 2. kategorie, schváleném v souladu s článkem 13 za použití některé z metod 1 až 5; 

(b) s nimi bylo manipulováno, byly zpracovávány, skladovány a přepravovány v souladu s přílohou VI; 
a 

(c) splňují zvláštní požadavky stanovené v příloze VIII. 

Článek 21 

Bezpečnostní opatření 

Na produkty spadající do působnosti příloh VII a VIII tohoto nařízení se vztahují ustanovení článku 10 
směrnice 90/425/EHS. 

Článek 22 

Zákaz použití 

1. Jsou zakázány níže uvedené způsoby použití vedlejších živočišných produktů a zpracovaných produktů: 
(a) krmení zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami pocházejícími z těl nebo částí těl zvířat 

stejného živočišného druhu; 
(b) krmení hospodářských zvířat s výjimkou kožešinových zvířat kuchyňským odpadem nebo krmnými 

surovinami tento odpad obsahujícími nebo z něho pocházejícími; a 
(c) používání jiných organických hnojiv a prostředků pro zlepšení půdy na pastvinách, než je  hnůj. 
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2. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel, která se týkají kontrolních opatření, se stanoví 
postupem podle čl. 33 odst. 2. Po konzultaci s příslušným vědeckým výborem mohou být stejným 
postupem uděleny výjimky z ustanovení odst. 1 písm. a) pro ryby a kožešinová zvířata. 

KAPITOLA  V 

VÝJIMKY 

Článek 23 

Výjimky týkající se použití vedlejších živočišných produktů 

1. Členské státy mohou, pod dozorem příslušných orgánů, povolit: 
(a) použití vedlejších živočišných produktů k diagnostickým, výukovým a výzkumným účelům; a 
(b) použití vedlejších živočišných produktů k preparátorským účelům v technických závodech k tomuto 

účelu schválených v souladu s článkem 18. 

2. (a) Členské státy mohou rovněž povolit použití vedlejších živočišných produktů stanovených v písm. b) 
ke krmení zvířat stanovených v písm. c) pod dozorem příslušných orgánů a v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze IX. 

(b) Vedlejší živočišné produkty uvedené v písm. a) jsou: 
(i) materiály 2. kategorie za předpokladu, že pocházejí ze zvířat, která nebyla usmrcena nebo 

neuhynula v důsledku výskytu nebo podezření na výskyt onemocnění přenosného na zvířata 
nebo lidi, a 

(ii) materiály 3. kategorie uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) až j) a, při dodržení čl. 22, v čl. 6 odst. 1 
písm. l); 

(c) Zvířata uvedená v písm. a) jsou: 
(i) zvířata v zoologických zahradách, 
(ii) zvířata v cirkusech, 
(iii) jiní plazi a draví ptáci než v zoologických zahradách a cirkusech, 
(iv) kožešinová zvířata, 
(v) volně žijící zvířata, jejichž maso není určeno k lidské spotřebě, 
(vi) psi z uznaných chovů nebo smeček, 
(vii) červi sloužící jako návnada při lovu ryb; 

(d) Mimo to mohou členské státy, pod dozorem příslušných orgánů, povolit použití materiálů 1. 
kategorie uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod (ii) ke krmení ohrožených nebo chráněných druhů 
ptáků, živících se těly mrtvých živočichů, v souladu s pravidly stanovenými po konzultaci 
s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin podle metody uvedené v čl. 33 odst. 2. 

3. Členské státy uvědomí Komisi o: 
(a) použití výjimek uvedených v odstavci 2; 
(b) kontrolních opatřeních zavedených za účelem zajistit, aby byly vedlejší živočišné produkty 

používány pouze k povoleným účelům. 
4. Všechny členské státy vypracují seznam uživatelů a sběrných středisek povolených a registrovaných na 

jejich území podle odst. 2 písm. c) bod (iv), (vi) a (vii). Všem uživatelům a sběrným střediskům je za 
účelem kontroly a za účelem vysledování původu dotyčných produktů přiděleno úřední číslo. 
Příslušný orgán dozoruje provozy uživatelů a sběrných středisek uvedených v prvním pododstavci a za 
účelem ověření, zda se dodržují požadavky uvedené v odstavci 2, má vždy volný přístup do všech částí 
těchto provozů. 
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Pokud tyto kontroly odhalí nedodržování uvedených požadavků, přijme příslušný orgán odpovídající 
opatření. 

5. Podrobná pravidla týkající se kontrolních opatření mohou být přijímána postupem podle čl. 33 odst. 2. 

Článek 24 

Výjimky týkající se likvidace vedlejších živočišných produktů 

1. Příslušný orgán může v případě potřeby rozhodnout, že: 
(a) mrtvá zvířata ze zájmového chovu mohou být zlikvidována jako odpady zahrabáním; 
(b) níže uvedené vedlejší živočišné produkty, pocházející z odlehlých oblastí, mohou být zlikvidovány 

jako odpady spálením nebo zahrabáním na místě: 
(i) materiály 1. kategorie uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod (ii), 
(ii) materiály 2. kategorie, a 
(iii) materiály 3. kategorie; a 

(c) v případě vzplanutí některé z nákaz uvedených na seznamu A Mezinárodního úřadu pro nákazy 
zvířat (OIE) mohou být vedlejší živočišné produkty zlikvidovány jako odpady spálením nebo 
zahrabáním na místě, pokud příslušný orgán zamítl přepravu do nejbližší spalovny nebo 
zpracovatelského závodu z důvodu nebezpečí šíření zdravotních rizik nebo proto, že v důsledku 
velkého rozsahu vzplanutí nákazy nepostačují kapacity uvedených závodů. 

2. Pro materiály 1. kategorie uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) bod (i) nesmí být uděleny žádné výjimky. 
3. V případě materiálů 1. kategorie uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod (ii) se může spalování nebo 

zahrabání v souladu s odst. 1 písm. b) nebo c) uskutečnit, pouze pokud příslušný orgán povolí a dozoruje 
použitou metodu a je přesvědčen, že tato metoda brání nebezpečí šíření přenosných spongiformních 
encefalopatií. 

4. Členské státy uvědomí Komisi o:  
(a) použití výjimek stanovených v odst. 1 písm. b) pro materiály 1. a 2. kategorie; a  
(b) oblastech, které za účelem uplatňování odst. 1 písm. b) zařazují mezi odlehlé oblasti, a o důvodech 

tohoto zařazení. 
5. Příslušný orgán přijme opatření nezbytná k tomu, aby: 

(a) bylo zajištěno, že spálení nebo zahrabání neohrožuje zdraví zvířat nebo lidí; a 
(b) bylo zabráněno nekontrolovanému odkládání a skládkování nebo nepovoleným způsobům likvidace 

vedlejších živočišných produktů. 
6. Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2. 

KAPITOLA  VI 

KONTROLY  A  INSPEKCE 

Článek 25 

Vlastní kontroly v závodech 

1. Provozovatelé a majitelé závodů pro přechodnou manipulaci a zpracovatelských závodů nebo jejich 
zástupci přijmou veškerá opatření nezbytná k dodržování požadavků tohoto nařízení. Zavedou, 
provádějí a používají stálý postup vytvořený v souladu se zásadami systému analýzy rizika a kritických 
kontrolních bodů (HACCP). Zejména: 
(a) určí a kontrolují kritické kontrolní body v závodě; 
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(b) vytvoří a používají metody sledování a kontroly těchto bodů; 
(c) v případě zpracovatelských závodů odebírají reprezentativní vzorky ke kontrole shody: 

(i) každé zpracovávané šarže s normami pro výrobky stanovenými tímto nařízením, a 
(ii) s nejvyššími povolenými limity fyzikálněchemických reziduí stanovenými v právních 

předpisech Společenství; 
(d) zaznamenávají výsledky kontrol a vyšetření uvedených v písm. b) a c) a za účelem předložení 

příslušnému orgánu je uchovávají nejméně po dobu dvou let; 
(e) zavedou systém zajišťující vysledovatelnost všech odeslaných šarží. 

2. Pokud výsledky vyšetření vzorků odebraných podle odst. 1 písm. c) nevyhovují ustanovením tohoto 
nařízení, musí provozovatel zpracovatelského závodu: 
(a) neprodleně uvědomit příslušný orgán o všech podrobnostech, týkajících se druhu vzorku a šarže, ze 

které byl vzorek odebrán; 
(b) zjistit příčiny nedodržení shody; 
(c) pod dozorem příslušného orgánu přepracovat nebo zlikvidovat kontaminovanou šarži; 
(d) zajistit, aby žádné z kontaminace podezřelé nebo kontaminované materiály neopustily závod před 

přepracováním pod dozorem příslušného orgánu a před novým úředním odběrem vzorků za účelem 
dodržení norem stanovených v tomto nařízení, pokud nejsou určeny k likvidaci; 

(e) zvýšit četnost odběru vzorků a kontrol výroby; 
(f) prověřit záznamy o vedlejších živočišných produktech příslušejících k hotovému vzorku; a 
(g) provést v závodě vhodnou dekontaminaci a čištění. 

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku, včetně pravidel týkajících se četnosti kontrol a referenčních metod 
mikrobiologického vyšetření, mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2. 

Článek 26 

Úřední kontroly a seznam schválených závodů 

1. Příslušný orgán provádí v závodech schválených v souladu s tímto nařízením v pravidelných intervalech 
kontroly a dozor. Kontroly a dozor nad zpracovatelskými závody se uskutečňují v souladu s příl. V kap. 
IV. 

2. Četnost kontrol a dozoru závisí na velikosti závodu, druhu vyráběných produktů, hodnocení rizika a 
zárukách poskytnutých v souladu se zásadami systému analýzy rizika a kritických kontrolních bodů 
(HACCP). 

3. Pokud kontroly provedené příslušným orgánem odhalí nedodržování jednoho nebo více požadavků 
tohoto nařízení, přijme příslušný orgán odpovídající opatření. 

4. Všechny členské státy vypracují seznam závodů schválených na jejich území v souladu s tímto 
nařízením. Všem závodům také přidělí úřední číslo, které označuje závod podle druhu činnosti. Tento 
seznam a jeho aktualizované verze zasílají členské státy Komisi a ostatním členským státům. 

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku, včetně pravidel týkajících se četnosti kontrol a referenčních metod 
mikrobiologického vyšetření, mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2. 
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KAPITOLA  VII 

KONTROLY  SPOLEČENSTVÍ 

Článek 27 

Kontroly Společenství v členských státech 

1. Pokud je to k zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení nezbytné, mohou odborníci Komise ve 
spolupráci s příslušnými orgány členských států provádět kontroly na místě. Členský stát, na jehož 
území se kontroly provádějí, poskytne těmto odborníkům veškerou pomoc nezbytnou k provádění jejich 
povinností. O výsledcích provedených kontrol Komise informuje příslušný orgán. 

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pravidla, kterými se řídí spolupráce s národními 
příslušnými orgány, se stanoví postupem podle čl. 33 odst. 2. 

KAPITOLA  VIII 

USTANOVENÍ  PRO  DOVOZ  A  TRANZIT  NĚKTERÝCH  VEDLEJŠÍCH  
ŽIVOČIŠNÝCH  PRODUKTŮ  A  PRODUKTŮ  Z  NICH  POCHÁZEJÍCÍCH 

Článek 28 

Všeobecná ustanovení 

Ustanovení pro dovoz produktů uvedených v přílohách VII a VIII ze třetích zemí nejsou ani mírnější, ani 
přísnější než ustanovení pro výrobu těchto produktů a obchodování s těmito produkty ve Společenství. 
Dovoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a surovin pro výrobu krmiv v zájmovém chovu, pocházejících 
ze zvířat, kterým byly podávány některé látky zakázané v souladu se směrnicí 96/22/ES, je však povolen 
pouze za předpokladu, že tyto suroviny jsou nesmazatelně označeny a dovoz probíhá podle zvláštních 
podmínek stanovených postupem podle čl. 33 odst. 2. 

Článek 29 

Zákazy a soulad s předpisy Společenství 

1. Dovoz a tranzit vedlejších živočišných produktů a zpracovaných produktů je povolen pouze v souladu 
s tímto nařízením. 

2. Dovoz produktů uvedených v přílohách VII a VIII do Společenství a jejich tranzit Společenstvím se 
může uskutečnit, pouze pokud tyto produkty splňují požadavky stanovené v odstavcích 3 až 6. 

3. Pokud přílohy VII a VIII nestanoví jinak, produkty uvedené v přílohách VII a VIII pocházejí ze třetích 
zemí nebo částí třetích zemí zařazených na seznam, který má být vypracován a aktualizován postupem 
podle čl. 33 odst. 2. 
Tento seznam může být spojen s jinými seznamy vypracovanými z hygienických nebo veterinárních 
důvodů. 
Při sestavování tohoto seznamu se zejména přihlíží k: 
(a) právním předpisům dotyčné třetí země; 
(b) organizaci příslušného orgánu a jeho kontrolních služeb v dotyčné třetí zemi, k pravomocím těchto 

služeb, k dozoru, kterému podléhají, a k jejich schopnostem účinně sledovat uplatňování 
příslušných právních předpisů; 
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(c) skutečným hygienickým podmínkám, vztahujícím se na výrobu produktů určených do Společenství, 
manipulaci s těmito produkty a na skladování a odesílání těchto produktů; 

(d) zárukám, které může dotyčná třetí země poskytnout s ohledem na dodržování příslušných 
hygienických podmínek; 

(e) zkušenostem získaným při obchodování s dotyčnými produkty z dané třetí země a výsledkům 
provedených dovozních kontrol; 

(f) výsledkům kontrol Společenství v dotyčné třetí zemi; 
(g) nákazovému statusu hospodářských zvířat, domácích zvířat a volně žijících zvířat v dotyčné třetí 

zemi, zejména s ohledem na exotické nákazy zvířat a jakékoli faktory všeobecné nákazové situace 
v dotyčné třetí zemi, které by mohly představovat nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat ve 
Společenství; 

(h) pravidelnosti a rychlosti, se kterou dotyčná třetí země poskytuje informace o výskytu infekčních 
nebo nakažlivých onemocnění na svém území, zejména o výskytu nákaz uvedených na seznamech 
A a B OIE nebo, v případě živočichů akvakultury, nákaz podléhajících povinnému hlášení, 
uvedených v Zákoníku zdraví vodních živočichů OIE; 

(i) předpisům o prevenci a tlumení infekčních nebo nakažlivých onemocnění zvířat, platným v dotyčné 
třetí zemi, a k provádění těchto předpisů, včetně pravidel pro dovoz z jiných zemí. 

4. Produkty uvedené v přílohách VII a VIII musí s výjimkou technických produktů pocházet ze závodů 
zařazených na seznamu Společenství, vypracovaného postupem podle čl. 33 odst. 2. na základě sdělení 
příslušných orgánů dotyčné třetí země Komisi, prohlašujícího, že daný závod splňuje požadavky 
Společenství a podléhá dozoru úřední kontrolní služby třetí země. 
Schválený seznam je pozměňován následujícím způsobem: 

(a) do pěti pracovních dní od obdržení návrhu úprav uvědomí Komise členské státy o úpravách 
seznamu závodů, navrhovaných dotyčnou třetí zemí; 

(b) do sedmi pracovních dní od obdržení návrhu úprav seznamu závodů, uvedeného v písm. a), zašlou 
členské státy Komisi případné písemné připomínky; 

(c) pokud alespoň jeden z členských států učinil písemné připomínky, Komise o tom do pěti 
pracovních dní uvědomí členské státy a zařadí tento bod do programu příštího zasedání Stálého 
výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat za účelem přijetí rozhodnutí postupem podle čl. 33 
odst. 2; 

(d) pokud Komise ve lhůtě uvedené v písm. b) žádné písemné připomínky členských států neobdrží, 
jsou úpravy seznamu považovány za přijaté členskými státy. Komise o uvedené skutečnosti do pěti 
pracovních dní uvědomí členské státy a po pěti pracovních dnech po obdržení uvedené informace 
členskými státy jsou dovozy z těchto závodů povoleny. 

5. Technické produkty uvedené v příloze VIII musí pocházet ze závodů, které příslušné orgány třetích 
zemí schválily a zaregistrovaly. 

6. Pokud přílohy VII a VIII nestanoví jinak, zásilky produktů uvedených v těchto přílohách musí 
doprovázet veterinární osvědčení, odpovídající vzoru stanovenému v příloze X, které osvědčuje, že tyto 
produkty splňují podmínky uvedené v těchto přílohách a pocházejí ze závodů splňujících tyto podmínky. 

7. Do té doby, než bude sestaven seznam stanovený v odstavci 4, a do té doby, než budou přijaty vzory 
osvědčení uvedené v odstavci 6, mohou členské státy i nadále používat kontroly stanovené ve směrnici 
97/78/ES a osvědčení stanovená podle stávajících vnitrostátních pravidel. 

Článek 30 

Rovnocennost 

1. Postupem podle čl. 33 odst. 2 může být přijato rozhodnutí uznávající, že hygienická opatření 
uplatňovaná třetí zemí, skupinou třetích zemí nebo oblastí třetí země při výrobě jedné nebo více 
kategorií produktů uvedených v přílohách VII a VIII, manipulaci s těmito produkty, skladování a při 
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přepravě těchto produktů poskytují záruky rovnocenné zárukám uplatňovaným ve Společenství, pokud o 
tom třetí země poskytne objektivní důkazy. 
Toto rozhodnutí stanoví podmínky, kterými se řídí dovoz a/nebo tranzit vedlejších živočišných produktů 
z dotyčné oblasti, země nebo skupiny zemí. 

2. Podmínky uvedené v odstavci 1 zahrnují: 
(a) typ veterinárního osvědčení, které musí doprovázet daný produkt a obsah tohoto osvědčení; 
(b) zvláštní hygienické požadavky vztahující se na dovoz do Společenství a/nebo tranzit 

přes Společenství; 
(c) v případě potřeby, postupy vypracování a pozměňování seznamů oblastí nebo závodů, z nichž je 

povolen dovoz a/nebo tranzit. 
3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví podle metody uvedené v článku 33 odst. 2. 

Článek 31 

Kontroly a prověrky Společenství 

1. Odborníci Komise, v případě potřeby doprovázení odborníky z členských států, mohou provádět 
kontroly na místě, které se týkají: 
(a) vypracování seznamu třetích zemí nebo částí třetích zemí a stanovení podmínek pro dovoz a/nebo 

tranzit; 
(b) ověření dodržování: 

(i) podmínek pro zařazení na seznam Společenství, obsahující třetí země, 
(ii) dovozních podmínek a/nebo podmínek tranzitu, 
(iii) podmínek pro uznání rovnocennosti opatření, 
(iv) jakýchkoli mimořádných opatření, uplatňovaných podle právních předpisů Společenství  

Komise jmenuje odborníky z členských států, odpovědné za tyto kontroly. 
2. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou prováděny jménem Společenství, které také hradí náklady s těmito 

kontrolami spojené. 
3. Četnost a postupy provádění kontrol uvedených v odstavci 1 mohou být stanoveny postupem podle čl. 

33 odst. 2. 
4. Pokud kontrola uvedená v odstavci 1 odhalí vážné porušení hygienických pravidel, Komise neprodleně 

požádá třetí zemi, aby přijala vhodná opatření, nebo pozastaví zásilky produktů, a neprodleně o uvedené 
skutečnosti uvědomí členské státy. 

KAPITOLA  IX 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

Článek 32 

Pozměňování příloh a přechodná opatření 

1. Po konzultaci jakýchkoli otázek, které by mohly mít vliv na zdraví zvířat nebo lidí, s příslušným 
vědeckým výborem, mohou být postupem podle čl. 33 odst. 2 pozměňovány nebo doplňovány přílohy a 
přijímána jakákoli vhodná přechodná opatření. 

2. Pokud členské státy před uplatňováním tohoto nařízení používají s ohledem na zákaz zkrmování 
kuchyňského odpadu, uvedený v článku 22, vhodné kontrolní systémy, přijímají se v souladu 
s odstavcem 1 přechodná opatření, umožňující ode dne 1. listopadu 2002 pokračovat po dobu nejvýše 4 
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let ve zkrmování některých druhů kuchyňského odpadu v přísně kontrolovaných podmínkách. Tato 
opatření zajistí, aby během tohoto přechodného období neexistovalo žádné nežádoucí nebezpečí pro 
zdraví zvířat nebo lidí. 

Článek 33 

Regulativní postup 

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravní řetězec a zdraví zvířat, dále jen „výbor“. 
2. V případech, kdy je odkazováno na tento odstavec, uplatňují se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES při 

dodržení čl. 8 uvedeného rozhodnutí. 
Délka období uvedeného v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na dobu 15 dní. 

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 

Článek 34 

Konzultace s vědeckými výbory 

Jakékoli záležitosti spadající do působnosti tohoto nařízení, které by mohly mít vliv na zdraví zvířat nebo 
lidí, jsou konzultovány s příslušnými vědeckými výbory. 
 

Článek 35 

Vnitrostátní ustanovení 

1. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
tohoto nařízení. 

2. Členské státy zejména uvědomí Komisi o opatřeních přijatých za účelem zajistit dodržování tohoto 
nařízení do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v účinnost. Na základě obdržených informací 
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, podle potřeby včetně návrhů právních 
předpisů. 

3. Do té doby, než budou přijata pravidla Společenství pro použití organických hnojiv a prostředků pro 
zlepšení půdy v souladu s čl. 20 odst. 2, mohou členské státy přijímat nebo si mohou ponechat přísnější 
vnitrostátní právní předpisy omezující použití těchto organických hnojiv a prostředků pro zlepšení půdy, 
než uvádí toto nařízení. Do té doby, než budou v souladu s čl. 32 přidána do přílohy VIII pravidla 
Společenství pro použití tukových derivátů pocházejících z materiálů 2. kategorie, mohou členské státy 
přijímat nebo si mohou ponechat přísnější vnitrostátní právní předpisy omezující použití těchto tukových 
derivátů, než uvádí toto nařízení.  

Článek 36 

Finanční opatření 

Komise připraví zprávu o finančních opatřeních pro zpracování, shromažďování, skladování a likvidaci 
vedlejších živočišných produktů v členských státech, doplněnou vhodnými návrhy. 
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Článek 37 

Zrušení 

Směrnice 90/667/EHS, rozhodnutí 95/348/ES a rozhodnutí 1999/534/ES se zrušují s účinností za šest měsíců 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Odkazy na směrnici 90/667/EHS se od uvedeného data považují za odkazy na toto nařízení. 

Článek 38 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. 
Toto nařízení nabývá účinnosti za šest měsíců po svém vstupu v platnost. Článek 12 odst. 2 však nabývá 
účinnosti, jak je stanoveno v článku 20 směrnice 2000/76/ES, a článek 22 odst. 1 písm. b) a článek 32 však 
nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2002. 
 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 
V Lucemburku dne 3. října 2002. 

 
 

 
 
 
 
 

  

Za Radu 

předseda 

F. HANSEN 

Za Evropský parlament  

předseda 

P. COX 

 
________ 
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PŘÍLOHA  I 

ZVLÁŠTNÍ  DEFINICE 

Pro účely tohoto nařízení se pojmem: 
1. „včelařské produkty“ rozumí med, včelí vosk, mateří kašička, propolis nebo pyl, používané 

ve včelařství; 
2. „šarže“ rozumí určitá jednotka produkce, vyrobená ve stejném závodě při použití stejných výrobních 

parametrů, nebo několik takových jednotek, pokud jsou skladovány společně; produkty mohou být za 
účelem vrácení a přepracování nebo likvidace označeny, pokud vyšetření prokáže, že je to nezbytné; 

3. „závod na výrobu bioplynu“ rozumí závod, ve kterém se provádí biologické odbourávání produktů 
živočišného původu v anaerobních podmínkách za účelem výroby a shromažďování bioplynu; 

4. „výrobky z krve“ rozumí výrobky pocházející z krve nebo z krevních frakcí s výjimkou krevní moučky; 
patří sem sušená/mražená/tekutá plazma, sušená plná krev, sušené/mražené/tekuté červené krvinky, 
nebo frakce a směsi těchto produktů; 

5. „krev“ rozumí čerstvá plná krev; 
6. „krevní moučka“ rozumí výrobky vznikající tepelným ošetřením krve v souladu s příl. VII kap. II a 

určené ke krmení zvířat nebo do organických hnojiv; 
7. „krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu“ rozumí tepelně ošetřená krmiva pro zvířata 

v zájmovém chovu, umístěná do hermeticky uzavřených nádob; 
8. „závod pro přechodnou manipulaci 1. nebo 2. kategorie“ rozumí závod, ve kterém se manipuluje 

s nezpracovanými materiály 1. nebo 2. kategorie, a/nebo ve kterém jsou tyto materiály přechodně 
skladovány za účelem jejich další přepravy do místa konečného určení; v tomto závodě může docházet 
k některým předběžným úkonům, jako je odstraňování kůží a provádění prohlídky post-mortem; 

9. „zpracovatelský závod 1. kategorie“ rozumí závod, ve kterém jsou před konečnou likvidací 
zpracovávány materiály 1. kategorie; 

10. „tukový závod 2. kategorie“ rozumí závod zpracovávající tavené nebo škvařené tuky pocházející 
z materiálů 2. kategorie podle podmínek stanovených v příl. VI kap. III; 

11. „zpracovatelský závod 2. kategorie“ rozumí závod, ve kterém jsou před konečnou likvidací, dalším 
zpracováním nebo použitím zpracovávány materiály 2. kategorie; 

12. „závod pro přechodnou manipulaci 3. kategorie“ rozumí závod, ve kterém jsou tříděny a/nebo děleny 
a/nebo chlazeny nebo hluboko zmrazovány ve formě bloků a/nebo dočasně skladovány materiály 3. 
kategorie za účelem jejich další přepravy do místa konečného určení; 

13. „tukový závod 3. kategorie“ rozumí závod zpracovávající tavené nebo škvařené tuky pocházející 
z materiálů 3. kategorie; 

14. „zpracovatelský závod 3. kategorie“ rozumí závod, ve kterém jsou materiály 3. kategorie zpracovávány 
na zpracované živočišné bílkoviny a jiné zpracované produkty, které mohou být použity jako krmné 
suroviny; 

808/2003 
15. „kuchyňský odpad“ rozumí veškerý potravinářský odpad včetně použitého stolního oleje, který pochází 

z restaurací, stravovacích zařízení a kuchyní včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti; 

1774/2002 
16. „spoluspalovna“ rozumí místo likvidace ve smyslu v čl. 3 odst. 5 směrnice 2000/76/ES; 
17. „spoluspalování“ rozumí likvidace vedlejších živočišných produktů nebo produktů z nich pocházejících 

ve spoluspalovně; 
18. „sběrná střediska“ rozumí provozy shromažďující a ošetřující některé vedlejší živočišné produkty, 

určené ke krmení zvířat stanovených v čl. 23 odst. 2 písm. c); 
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19. „kompostárna“ rozumí závod, ve kterém se provádí biologické odbourávání produktů živočišného 
původu v aerobních podmínkách; 

20. „zbytky rozkladu“ rozumí zbytky vznikající při zpracování vedlejších živočišných produktů v závodech 
na výrobu bioplynu; 

21. „obsah trávicího traktu“ rozumí obsah trávicího traktu savců a běžců, z trávicího traktu vyjmutý nebo 
nevyjmutý; 

22. „žvýkací pamlsky pro psy“ rozumí nevyčiněné výrobky ke žvýkání, určené pro zvířata v zájmovém 
chovu, vyrobené z kůží kopytníků nebo jiných živočišných materiálů; 

23. „krmné suroviny“ rozumí krmné suroviny živočišného původu ve smyslu směrnice 96/25/ES(1) zejména 
zpracované živočišné bílkoviny, výrobky z krve, tavené nebo škvařené tuky, rybí tuk, tukové deriváty, 
želatina, hydrolyzované bílkoviny, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mléko, výrobky z mléka 
a kolostrum; 

24. „rybí moučka“ rozumí zpracované živočišné bílkoviny pocházející z mořských živočichů s výjimkou 
mořských savců; 

25. „kožešinová zvířata“ rozumí zvířata, která jsou držená nebo chovaná za účelem produkce kožešin a 
která nejsou určená k lidské spotřebě; 

26. „želatina“ rozumí přírodní rozpustná bílkovina, tvořící nebo netvořící gel, získaná částečnou 
hydrolýzou kolagenu vyrobeného z kostí, kůží, povázek a šlach zvířat (včetně ryb a drůbeže); 

27. „škvarky“ rozumí bílkovinné zbytky po tavení nebo škvaření po částečném oddělení tuku a vody; 
28. „hermeticky uzavřená nádoba“ rozumí nádoba konstruovaná tak, aby byla odolná proti vniknutí 

mikroorganismů; 
29. „kůže“ rozumí veškeré kožní a podkožní tkáně; 
30. „spalovna s velkou kapacitou“ rozumí jiná spalovna, než je spalovna s malou kapacitou; 
31. „hydrolyzované bílkoviny“ rozumí polypeptidy, peptidy, aminokyseliny a jejich směsi, získané 

hydrolýzou vedlejších živočišných produktů; 
32. „spalovna“ rozumí místo likvidace ve smyslu čl. 3 odst. 4 směrnice 2000/76/ES; 
33. „spalování“ rozumí likvidace vedlejších živočišných produktů nebo produktů z nich pocházejících ve 

spalovně; 
34. „laboratorní činidlo“ rozumí balený produkt, připravený k použití konečným uživatelem, obsahující 

výrobek z krve a určený k laboratornímu použití jako činidlo nebo produkt činidla, používaný 
samostatně nebo ve směsi; 

35. „skládka odpadů“ rozumí místo likvidace ve smyslu směrnice 1999/31/ES; 
36. „spalovna s malou kapacitou“ rozumí spalovna s kapacitou nižší než 50 kg vedlejších živočišných 

produktů za hodinu; 

808/2003 
37. „hnůj“ rozumí veškerý trus a/nebo moč hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky nebo 

guáno zpracované nebo nezpracované v souladu s kapitolou III přílohy VIII nebo jinak zpracované 
v zařízení na výrobu bioplynu nebo v kompostárně; 

1774/2002 
38. „organická hnojiva“ a „prostředky pro zlepšení půdy“ rozumí materiály živočišného původu, 

používané buď samostatně, nebo společně k udržení nebo zlepšení výživy rostlin, fyzikálních 
a chemických vlastností půd a biologické aktivity půd; patří sem hnůj, obsah trávicího traktu, kompost a 
zbytky rozkladu; 

                                                      
(1)  Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996, o oběhu krmných materiálů, změně směrnic 70/524/EHS, 

74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušení směrnice 77/101/EHS (Úř. věst. č. L 125, 23. 5. 1996, s. 35). 
Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/46/ES (Úř. věst. č. L 234, 1. 9. 2001, s. 55). 
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39. „pastvina“ rozumí území porostlé trávou nebo jinými krmnými rostlinami, spásané hospodářskými 
zvířaty; 

668/2004 
40. „závod na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu“ rozumí závod vyrábějící krmiva pro zvířata 

v zájmovém chovu nebo žvýkací pamlsky pro psy nebo aromatické vnitřnosti, přičemž se k výrobě 
používají některé vedlejší živočišné produkty; 

1774/2002 
41. „krmiva pro zvířata v zájmovém chovu“ rozumí krmiva určená pro zvířata v zájmovém chovu, 

obsahující materiály 3. kategorie; 

808/2003 
42. „zpracované živočišné bílkoviny“ rozumí živočišné bílkoviny získané výhradně z materiálu 3. kategorie, 

které byly v souladu s kapitolou II přílohy V vhodně upraveny, aby byly použitelné k přímému použití 
jako krmné suroviny nebo k jinému využití v krmivech, včetně krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, 
nebo k využití v organických hnojivech a přípravcích pro zlepšení půdy; nezahrnují však krevní 
produkty, mléko, mléčné produkty, mlezivo, želatinu, hydrolyzované bílkoviny a dihydrát 
hydrogenfosforečnanu vápenatého, vejce a vaječné produkty, fosforečnan trivápenatý a kolagen; 

1774/2002 
43. „zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu“ rozumí jiná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu 

než syrová, která byla podrobena ošetření v souladu s požadavky přílohy VIII; 
44. „zpracované produkty“ rozumí vedlejší živočišné produkty, které byly podrobeny jedné z metod, anebo 

jinému ošetření uvedenému v příloze VII nebo VIII; 
45. „metody“ rozumí metody uvedené v příl. V kap. III; 
46. „zpracovatelský závod“ rozumí závod zpracovávající vedlejší živočišné produkty; 
47. „produkt používaný k diagnostice in vitro“ rozumí balený produkt, připravený k použití konečným 

uživatelem, obsahující výrobek z krve a používaný samostatně nebo ve směsi jako činidlo, produkt 
činidla, ke kalibraci, jako sada nebo jakýkoli jiný systém, určený k použití při in vitro vyšetření lidských 
nebo živočišných vzorků, s výjimkou darovaných orgánů nebo krve, výhradně nebo zásadně 
k diagnostice fyziologického stavu, zdravotního stavu, onemocnění nebo genetických anomálií nebo ke 
stanovení bezpečnosti slučitelnosti s činidly; 

48. „syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu“ rozumí krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, která 
nebyla podrobena jinému konzervačnímu postupu než chlazení, mražení nebo rychlému zmražení za 
účelem uchování; 

49. „odlehlé oblasti“ rozumí oblasti, ve kterých je tak malá populace zvířat a zařízení jsou tak vzdálená, že 
opatření nezbytná ke shromaždování a přepravě by ve srovnání s likvidací na místě byla nepřijatelně 
obtížná; 

50. „tavené nebo škvařené tuky“ rozumí tuky pocházející ze zpracování materiálů 2. nebo 3. kategorie; 
51. „sklad“ rozumí jiný závod, než je podnik a zprostředkovatel, spadající do působnosti směrnice 

95/69/ES(1), ve kterém jsou před konečným použitím nebo likvidací dočasně skladovány zpracované 
produkty; 

52. „činění“ rozumí tvrzení kůží pomocí rostlinných tříslovin, solí chromu nebo jiných látek, jako jsou soli 
hliníku, soli železa, soli křemíku, aldehydy a chinony nebo jiné prostředky; 

53. „technický závod“ rozumí závod, v němž jsou vedlejší živočišné produkty používány na výrobu 
technických produktů; 

                                                      
(1)  Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a opatření pro schválení 

a registraci některých podniků a zprostředkovatelů působících v oblasti výživy zvířat a kterou se pozměňují 
směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/EHS (Úř. věst. č. L 332, 30. 12. 1995, s. 15). Směrnice 
naposledy pozměněna směrnicí 1999/29/ES (Úř. věst. č. L 115, 4. 5. 1999, s. 32). 
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54. „technické produkty“rozumí produkty pocházející přímo z některých vedlejších živočišných produktů, 
určené k jiným účelům než k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat, včetně vyčiněných a ošetřených 
kůží, loveckých trofejí, zpracované vlny, chlupů, štětin, peří a částí peří, séra koňovitých, výrobků 
z krve, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, kosmetických přípravků, výrobků z kostí 
používaných při výrobě porcelánu, želatiny a klihu, organických hnojiv, prostředků pro zlepšení půdy, 
tavených nebo škvařených tuků, tukových derivátů, zpracovaného hnoje, mléka a výrobků z mléka; 

808/2003 
55. „nezpracované peří a části peří“ rozumí peří a části peří, které nebyly ošetřeny proudem páry nebo 

jinou metodou zajištující odstranění všech patogenů; 
56. „nezpracovaná vlna“ rozumí ovčí vlna, která neprošla průmyslovým praním ani nebyla získána při 

činění nebo ošetřena jinou metodou zajištující odstranění všech patogenů; 
57. „nezpracované chlupy“ rozumí chlupy přežvýkavců, které neprošly průmyslovým praním ani nebyly 

získány při činění nebo ošetřeny jinou metodou zajištující odstranění všech patogenů; 
58. „nezpracované prasečí štětiny“ rozumí prasečí štětiny, které neprošly průmyslovým praním ani nebyly 

získány při činění nebo ošetřeny jinou metodou zajištující odstranění všech patogenů; 
59. „kolagen“ rozumí bílkovinný produkt vyrobený z kůží, kožek a šlach zvířat, a v případě prasat, drůbeže 

a ryb též včetně kostí; 
60. „odpad zachycený na česlech“ rozumí viditelné pevné materiály živočišného původu zachycené na 

česlech odpadních vod, vyžaduje-li se předběžné ošetření ve smyslu přílohy II kapitoly IX; 
61. „směs tuku a oleje“ rozumí plovoucí materiály živočišného původu, které byly sebrány na povrchu 

odpadních vod prostřednictvím systému odstraňování mastnot, je-li vyžadováno předběžné ošetření 
ve smyslu přílohy II kapitoly IX; 

62. „kaly“ rozumí viditelné pevné materiály živočišného původu nebo usazeniny zachycené v odtokových 
systémech odpadních vod, je-li vyžadováno předběžné ošetření ve smyslu přílohy II kapitoly IX; 

63. „odpady z lapačů písku“ rozumí viditelné pevné materiály živočišného původu nebo usazeniny 
zachycené v systémech lapačů písku, pokud jsou tyto systémy součástí předběžného ošetření ve smyslu 
přílohy II kapitoly IX. 

668/2004 
64. „aromatické vnitřnosti“ rozumí tekutý nebo usušený zpracovaný produkt živočišného původu používaný 

ke zvýšení chutnosti krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. 
________ 
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1774/2002 

PŘÍLOHA  II 

HYGIENICKÉ  POŽADAVKY  NA  SHROMAŽĎOVÁNÍ  A  PŘEPRAVU  VEDLEJŠÍCH  
ŽIVOČIŠNÝCH  PRODUKTŮ  A  ZPRACOVANÝCH  PRODUKTŮ 

KAPITOLA  I 

Označování 

1. Musí být přijata veškerá opatření zajišťující, aby: 
(a) materiály 1., 2. a 3. kategorie byly označeny a během shromažďování a přepravy byly odděleny a 

označeny; a 
(b) zpracované produkty byly označeny a během shromažďování a přepravy byly odděleny a označeny. 

2. Během přepravy musí etiketa, připevněná k dopravnímu prostředku, nádobě, kartonu nebo jinému obalu, 
jasně uvádět: 
(a) kategorii vedlejších živočišných produktů nebo, v případě zpracovaných produktů, kategorii 

vedlejších živočišných produktů, ze které zpracované produkty pocházejí; a 

808/2003 
(b) (i) v případě materiálů 3. kategorie slova „není určeno k lidské spotřebě“, 

(ii) v případě materiálů 2. kategorie (s výjimkou hnoje a obsahu trávícího traktu) a zpracovaných 
produktů z nich získaných, slova „není určeno ke krmení zvířat“. Pokud jsou však materiály 2. 
kategorie určeny ke krmení zvířat uvedených v čl. 23 odst. 2 písm. c) za podmínek stanovených 
v tomtéž článku, na nálepce se uvede poznámka „určeno ke krmení…“, která se doplní názvem 
daného druhu zvířat, k jejichž krmení je materiál určen; 

(iii) v případě materiálů 1. kategorie a zpracovaných produktů z nich získaných slova „pouze 
k likvidaci“. 

(iv) v případě hnoje a obsahu trávicího traktu slovo „hnůj“. 

1774/2002 

KAPITOLA  II 

Dopravní prostředky a nádoby 

1. Vedlejší živočišné produkty a zpracované produkty musí být shromažďovány a přepravovány 
v zapečetěných nových obalech nebo krytých nepropustných nádobách nebo dopravních prostředcích. 

2. Dopravní prostředky, opakovaně použitelné nádoby a veškeré opakovaně použitelné součásti vybavení 
nebo zařízení přicházející do styku s vedlejšími živočišnými produkty nebo zpracovanými produkty 
musí být: 
(a) po každém použití očištěny, omyty a vydezinfikovány; 
(b) udržovány čisté; a 
(c) před použitím čisté a suché. 

3. Opakovaně použitelné nádoby musí být vyhrazeny pro přepravu určených produktů v rozsahu 
nezbytném k zabránění křížové kontaminaci. 
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808/2003 
4. Obalové materiály musí být spáleny nebo zlikvidovány jiným způsobem podle pokynů příslušného 

orgánu. 

1774/2002 

KAPITOLA  III 

Obchodní doklady a veterinární osvědčení 

808/2003 
1. Vedlejší živočišné produkty a zpracované produkty musejí být během přepravy doprovázeny obchodním 

dokladem nebo, pokud si tak vyžádá toto nařízení, veterinárním osvědčením, avšak s výjimkou 
zpracovaných produktů získaných z materiálů 3. kategorie, které maloobchodníci v tomtéž členském 
státě dodávají jiným konečným uživatelům než podnikatelům. 

1774/2002 
2. Obchodní doklady musí uvádět: 

(a) datum odeslání materiálů; 
(b) popis materiálů, zejména údaje uvedené v kapitole I, živočišný druh u materiálů 3. kategorie a 

zpracovaných produktů z materiálů 3. kategorie, určených k použití jako krmné suroviny, případně 
číslo ušní značky; 

(c) množství materiálů; 
(d) místo původu materiálů; 
(e) jméno a adresu dopravce; 
(f) jméno a adresu příjemce, případně číslo schválení; a 
(g) případně: 

(i) číslo schválení závodu původu, a 
(ii) druh a metody ošetření. 

3. Obchodní doklad musí být vyhotoven trojmo (jeden originál a dvě kopie). Originál dokladu musí 
doprovázet zásilku do místa konečného určení a příjemce zásilky si ho musí ponechat. Jednu z kopií si 
musí ponechat výrobce a druhou kopii dopravce. 

4. Vzor obchodního dokladu může být stanoven postupem podle čl. 33 odst. 2. 
5. Veterinární osvědčení musí být vystaveno a podepsáno příslušným orgánem. 

KAPITOLA  IV 

Záznamy 

Záznamy uvedené v článku 9 musí obsahovat údaje uvedené v kap. III odst. 2. 
Musí obsahovat: 
(a) údaje uvedené v písm. b) a c); a 
(b) v případě záznamů vedených osobami, které odesílají vedlejší živočišné produkty, údaje uvedené v 

písm. a) a e), a pokud jsou známy, v písm. f); nebo 
(c) v případě záznamů vedených osobami, které přepravují vedlejší živočišné produkty, údaje uvedené v 

písm. a), d) a f); nebo 
(d) v případě záznamů vedených osobami, které přijímají vedlejší živočišné produkty, datum příjmu a údaje 

uvedené v písm. d) a e). 
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KAPITOLA  V 

Uchovávání dokladů 

Obchodní doklad a veterinární osvědčení uvedené v kapitole III a záznamy uvedené v kapitole IV musí být 
za účelem předložení příslušnému orgánu uchovávány po dobu nejméně dvou let. 

KAPITOLA  VI 

Teplotní podmínky 

1. Aby se zamezilo jakémukoli nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí, musí přeprava vedlejších živočišných 
produktů probíhat ve vhodných teplotních podmínkách. 

2. Pokud nejsou nezpracované materiály 3. kategorie určené k výrobě krmných surovin nebo krmiv pro 
zvířata v zájmovém chovu zpracovány do 24 hodin od odjezdu, musí být přepravovány chlazené nebo 
mražené. 

3. Konstrukce dopravních prostředků používaných pro přepravu ve zchlazeném stavu musí zajistit 
udržování příslušné teploty během celé přepravy. 

KAPITOLA  VII 

Zvláštní pravidla pro tranzit 

Doprava vedlejších živočišných produktů a zpracovaných produktů v tranzitu musí splňovat požadavky 
kapitol I, II, III a VI. 

KAPITOLA  VIII 

Kontrolní opatření 

Příslušný orgán musí přijmout nezbytná opatření k dohledu nad shromažďováním, přepravou, použitím a 
likvidací vedlejších živočišných produktů a zpracovaných produktů, zejména kontrolovat uchovávání 
požadovaných záznamů a dokladů a používání pečetí, pokud je tímto nařízením požadováno nebo pokud to 
příslušný orgán pokládá za nezbytné. 
Pokud příslušný orgán zapečetí zásilku vedlejších živočišných produktů nebo zpracovaných produktů, musí 
o tom uvědomit příslušný orgán místa určení. 

808/2003 

KAPITOLA  IX 

Sběr materiálu živočišného původu při úpravě odpadních vod 

1. Zpracovatelské závody 1. kategorie a jiné prostory, ve kterých je odstraňován specifikovaný rizikový 
materiál, jatky a zpracovatelské závody 2. kategorie provádějí při úpravě odpadních vod jako počáteční 
krok předběžné ošetření, která spočívá v zadržování a sběru materiálu živočišného původu. Zařízení pro 
předběžné ošetření sestává z kanálových lapačů, česlí nebo sít s otvory nebo průměrem ok menším než 6 
mm na dolním konci průtoku nebo rovnocenných systémů, které zaručují, aby pevné částice v odpadní 
vodě, která jimi prochází, nebyly větší než 6 mm. 

2. Odpadní vody z prostorů uvedených v odstavci 1 musí být podrobeny procesu předběžného ošetření, 
kterým se zaručí, že veškeré odpadní vody jsou tímto procesem před odtokem ze zařízení přefiltrovány. 
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Nelze provádět žádné drcení nebo maceraci, kterými by se mohl usnadnit průchod materiálu živočišného 
původu procesem předběžného ošetření. 

3. Veškerý materiál živočišného původu, který je zachycen v procesu předběžného ošetření v prostorech 
uvedených v odstavci 1, je v případě potřeby shromažďován a přepravován jako materiál 1. kategorie 
nebo materiál 2. kategorie a je likvidován v souladu s tímto nařízením. 

4. Odpadní vody, které prošly procesem předběžného ošetření v prostorech uvedených v odstavci 1 
a odpadní vody z prostorů, které přijímají pouze materiál 3. kategorie, se ošetřují v souladu s jinými 
příslušnými právními předpisy Společenství. 

93/2005 

KAPITOLA  X 

Obchodní doklad 

1. Následující obchodní doklad musí doprovázet vedlejší produkty živočišného původu a zpracované 
produkty během přepravy. Členské státy však mohou rozhodnout o použití odlišného obchodního 
dokladu pro vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty přepravované v rámci téhož 
členského státu. 

2. Podílí-li se na přepravě více než jeden přepravce, vyplní každý přepravce prohlášení uvedené v bodu 7 
obchodního dokladu, jež tvoří součást dokladu. 

VZOR OBCHODNÍHO DOKLADU PRO PŘEPRAVU VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO 
PŮVODU  A  ZPRACOVANÝCH  PRODUKTŮ  V  RÁMCI  EVROPSKÉHO  SPOLEČENSTVÍ 

Poznámky 
a) Obchodní doklady se vyhotovují v souladu se strukturou vzoru uvedeného v této příloze. Obchodní 

doklad obsahuje, a to v číslovaném pořadí obsaženém ve vzoru, potvrzení, jež jsou požadována pro 
přepravu vedlejších produktů živočišného původu a z nich získaných zpracovaných produktů. 

b) Vyhotoví se v jednom z úředních jazyků členského státu EU, jenž je státem původu, nebo členského 
státu EU, jenž je státem určení. Je možné jej ovšem rovněž vystavit v jiném z úředních jazyků EU, 
pokud jej doprovází úřední překlad nebo byl získán předchozí souhlas příslušného orgánu členského 
státu určení. 

c) Obchodní doklad musí být vyhotoven nejméně v trojím vyhotovení (jeden originální doklad a dvě 
kopie). Originál doprovází zásilku na místo konečného určení. Příjemce je povinen jej uchovat. 
Jednu z kopií je povinen uchovat výrobce, druhou přepravce. 

d) Originál každého obchodního dokladu sestává z jednoho listu, oboustranně, nebo, je-li zapotřebí 
více textu, je v takové formě, v níž všechny stránky tvoří jednotný celek a jsou neoddělitelné. 

e) Pokud jsou z důvodu identifikace položek v zásilce k dokladu připojeny další stránky, považují se 
tyto stránky za součást originálu a odpovědná osoba je podepisuje na každé straně zvlášť. 

f) Tvoří-li doklad, včetně dalších stránek uvedených v písmeni e), více než jedna stránka, každá 
stránka se v dolní části očísluje (číslo stránky) – (celkový počet stránek) a v horní části se uvede 
číselný kód dokladu, který určila odpovědná osoba. 

g) Originál dokladu musí být vyplněn a podepsán odpovědnou osobou. Zajistí přitom, aby byly 
dodrženy zásady pro vystavování dokladů stanovené v příloze II kapitole III nařízení (ES) č. 
1774/2002. Obchodní doklad musí uvádět: 
– datum odebrání materiálu ze zařízení, 
– popis materiálu včetně identifikace materiálu, živočišného druhu v případě materiálu kategorie 

3 a z něj získaných zpracovaných produktů určených k využití jako krmná surovina a, 
v příslušných případech, čísla ušní značky, 

– množství materiálu, 
– místo původu materiálu, 
– jméno a adresu přepravce, 
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– jméno a adresu příjemce a, v příslušných případech, jeho číslo schválení a 
– případně číslo schválení zařízení původu a povahu a metody ošetření. 

h) Barva použitá pro podpis odpovědné osoby se musí lišit od barvy použité pro tisk. 
i) Obchodní doklad se uchovává po dobu alespoň dvou let, aby mohl být příslušnému orgánu 

předložen k ověření záznamů uvedených v článku 9 nařízení (ES) č. 1774/2002. 
 
Pozn. SVS ČR, IDO Brno: 
 Dále následuje vzor obchodního dokladu. Je zveřejněn na webové adrese 

http://www.svscr.cz/dokumenty/eu/unie/uvnitr_eu.html v části „ostatní živočišné produkty ne k lidské 
spotřebě“.  

 
________ 
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1774/2002 

PŘÍLOHA  III 

HYGIENICKÉ  POŽADAVKY  NA  ZÁVODY  PRO  PŘECHODNOU  MANIPULACI  A  
SKLADY 

KAPITOLA  I 

Požadavky pro schválení závodů pro přechodnou manipulaci 

1. Prostory a zařízení musí přinejmenším splňovat následující požadavky: 
(a) prostory musí být odpovídajícím způsobem odděleny od veřejných komunikací a od jiných 

prostorů, jako jsou jatky. Uspořádání závodů musí zajistit, aby od přijetí až po odeslání byly 
materiály 1. a 2. kategorie úplně odděleny od materiálů 3. kategorie; 

(b) závod musí mít krytý prostor pro příjem vedlejších živočišných produktů; 
(c) závod musí být konstruován tak, aby se dal snadno čistit a dezinfikovat. Podlahy musí být 

konstruovány způsobem umožňujícím odvod tekutin; 
(d) závod musí mít odpovídající toalety, šatny a umyvadla pro personál; 
(e) závod musí mít odpovídající opatření na ochranu proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci; 
(f) závod musí mít systém likvidace odpadních vod, který splňuje hygienické požadavky; 
(g) pokud je to k dosažení cílů tohoto nařízení nezbytné, musí mít závody vhodné skladovací zařízení 

s regulovanou teplotou a kapacitou dostatečnou k uchovávání vedlejších živočišných produktů při 
vhodných teplotách a konstruované tak, aby umožňovaly sledování a zaznamenávání těchto teplot. 

2. Závod musí mít vhodné vybavení k čištění a dezinfekci kontejnerů a nádob, v nichž jsou vedlejší 
živočišné produkty dodány, a dopravních prostředků s výjimkou lodí, v nichž jsou vedlejší živočišné 
produkty přepraveny. Musí být k dispozici vhodné vybavení k dezinfekci kol těchto dopravních 
prostředků. 

KAPITOLA  II 

Všeobecné hygienické požadavky 

A. Závody pro přechodnou manipulaci 3. kategorie 
1. Závod nesmí provozovat jiné činnosti než dovoz, shromažďování, třídění, dělení, chlazení, mražení do 

bloků, dočasné skladování a odesílání materiálů 3. kategorie. 
2. Třídění materiálů 3. kategorie musí být prováděno způsobem zamezujícím jakémukoli nebezpečí šíření 

nákaz zvířat. 
3. Během třídění nebo skladování musí být s materiály 3. kategorie manipulováno a musí být skladovány 

odděleně od jiného zboží, než jsou materiály 3. kategorie, a způsobem, který zamezuje jakémukoli 
nebezpečí šíření patogenů a zaručuje dodržování článku 22. 

4. Před opětovným odesláním musí být materiály 3. kategorie vhodně skladovány, v případě potřeby 
chlazené nebo zmrazené. 

808/2003 
5. Odstavec 5 se zrušuje nařízením 808/2003. 
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1774/2002 

B. Závody pro přechodnou manipulaci 1. nebo 2. kategorie 
6. Závod nesmí provozovat jiné činnosti než shromažďování materiálů 1. nebo 2. kategorie, manipulaci s 

materiály 1. nebo 2. kategorie, dočasné skladování a odesílání materiálů 1. nebo 2. kategorie. 
7. Třídění materiálů 1. nebo 2. kategorie musí být prováděno způsobem zamezujícím jakémukoli nebezpečí 

šíření nákaz zvířat. 
8. Během skladování musí být s materiály 1. nebo 2. kategorie manipulováno a musí být skladovány 

odděleně od jiného zboží, než jsou materiály 1. nebo 2. kategorie, a způsobem, který zamezuje 
jakémukoli nebezpečí šíření patogenů. 

9. Před opětovným odesláním musí být materiály 1. nebo 2. kategorie skladovány při vhodných teplotách. 

808/2003 
10. Odstavec 10 se zrušuje nařízením 808/2003. 

1774/2002 
11. Odpadní vody musí být vyčištěny způsobem zaručujícím zneškodnění pokud možno všech patogenů. 

Zvláštní požadavky na čištění odpadních vod ze závodů pro přechodnou manipulaci 1. nebo 2. kategorie 
mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2. 

KAPITOLA  III 

Požadavky pro schválení skladů 

Prostory a zařízení musí přinejmenším splňovat následující požadavky: 
1. Pokud se nenacházejí v samostatných budovách, musí se prostory, v nichž se skladují zpracované 

produkty pocházející z materiálů 3. kategorie, nacházet na jiném místě než prostory, v nichž se skladují 
zpracované produkty pocházející z materiálů 1. nebo 2. kategorie. 

2. Závod musí: 
(a) mít krytý prostor pro příjem produktů; 
(b) být konstruován tak, aby se dal snadno čistit a dezinfikovat. Podlahy musí být konstruovány 

způsobem umožňujícím odvod tekutin; 
(c) mít odpovídající toalety, šatny a umyvadla pro personál; a 
(d) mít odpovídající opatření na ochranu proti škůdcům, jako jsou hmyz, hlodavci a ptáci. 

3. Závod musí mít vhodné vybavení k čištění a dezinfekci kontejnerů nebo nádob, v nichž jsou produkty 
dodány, a dopravních prostředků s výjimkou lodí, v nichž jsou produkty přepraveny. Musí být 
k dispozici vhodné vybavení k dezinfekci kol těchto dopravních prostředků. 

4. Před opětovným odesláním musí být produkty vhodně skladovány. 

________ 

- 36 - Rev. 25. 3. 2005



2002_1774_ rev 25.3.2005, 14:45 Nařízení (ES) č. 1774/2002 

PŘÍLOHA  IV 

POŽADAVKY  NA  SPALOVNY  A  SPOLUSPALOVNY,  NA  KTERÉ  SE  
NEVZTAHUJE  SMĚRNICE  2000/76/ES 

KAPITOLA  I 

Všeobecné podmínky 

808/2003 
1. Spalovny nebo spoluspalovny musí být konstruovány, vybaveny a provozovány tak, aby splňovaly 

požadavky tohoto nařízení. Musí být splněny následující hygienické podmínky: 
(a) vedlejší živočišné produkty musí být zlikvidovány co nejdříve po příchodu. Až do likvidace musí 

být řádně uskladněny; 
(b) kontejnery, sběrné nádoby a vozidla použitá k přepravě neošetřených materiálů musí být vyčištěny 

ve stanoveném prostoru, aby se tím zajistilo ošetření odpadních vod během skladování v souladu s 
kapitolou III; 

(c) musí být soustavně prováděna preventivní opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu a jiným 
škůdcům. K tomuto účelu musí být prováděn zdokumentovaný program hubení škůdců;  

(d) pro všechny části zařízení musí být stanoveny a zdokumentovány čistící postupy. K čištění musí být 
zajištěno vhodné vybavení a čistící prostředky; 

(e) hygienická kontrola musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Časový rozvrh 
kontrol a jejich výsledky musí být zdokumentovány a uchovány nejméně po dobu dvou let. 

1774/2002 
2. Provozovatel spalovny nebo spoluspalovny musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro příjem 

vedlejších živočišných produktů, která zabraňují přímému nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat, nebo 
toto nebezpečí co nejvíce omezují. 

KAPITOLA  II 

Provozní podmínky 

3. Spalovny nebo spoluspalovny musí být konstruovány, vybaveny, postaveny a provozovány tak, aby plyn 
vznikající při spalování byl i v nejméně příznivých podmínkách řízeným a rovnoměrným způsobem 
ohřát na teplotu 850 °C na dobu 2 sekund, měřeno v blízkosti vnitřní stěny spalovací komory nebo na 
jiném reprezentativním místě spalovací komory, schváleném příslušným orgánem. 

4. Každá linka spalovny s velkou kapacitou musí být vybavena přinejmenším jedním přídavným hořákem. 
Tento hořák se musí automaticky spouštět, pokud teplota spalin po posledním vstřiku spalovacího 
vzduchu poklesne pod 850 °C. Musí být také používán během uvádění zařízení do provozu a při 
odstavování zařízení za účelem zajistit dodržení teploty 850 °C po celou dobu, po kterou se ve spalovací 
komoře nacházejí nespálené materiály. 

5. Spalovny nebo spoluspalovny s velkou kapacitou musí mít a provozovat automatický systém, bránící 
přívodu vedlejších živočišných produktů: 
(a) při uvádění zařízení do provozu, dokud není dosaženo teploty 850 °C; a 
(b) kdykoli není dodržena teplota 850 °C. 

6. Vedlejší živočišné produkty by měly být vkládány do spalovacího zařízení pokud možno přímo, bez 
další manipulace. 
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KAPITOLA  III 

Odvádění vody 

7. V souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů Společenství musí být spalovny nebo 
spoluspalovny včetně souvisejících prostor pro skladování vedlejších živočišných produktů 
konstruovány způsobem bránícím nepovolenému nebo náhodnému úniku jakýchkoli znečišťujících látek 
do půdy, do povrchové vody a do podzemní vody. Navíc musí mít záchytný bazén pro skladování 
kontaminované dešťové vody odtékající ze spalovny, nebo unikající kontaminované vody nebo 
kontaminované vody odtékající při hašení požáru. 

8. Záchytný bazén musí mít takovou kapacitu, aby byla v případě potřeby zajištěna možnost vyšetření a 
ošetření této vody před vypuštěním. 

 
KAPITOLA  IV 

Zbytky 

9. Pro účely této kapitoly se pojmem „zbytky“ rozumí jakékoli tekuté nebo pevné materiály, vznikající při 
spalování nebo spoluspalování, čištění odpadních vod nebo při jiných procesech ve spalovně nebo ve 
spoluspalovně. Patří sem zbytkový popel a struska, polétavý popílek a kotelní prach. 

10. Musí být co nejvíce sníženo množství a nebezpečnost zbytků vznikajících při provozu spaloven nebo 
spoluspaloven. Zbytky musí být v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství recyklovány, 
podle potřeby buď přímo v závodě, nebo mimo závod. 

11. Přeprava a dočasné skladování suchých zbytků ve formě prachu musí probíhat způsobem bránícím jejich 
rozptýlení do prostředí (např. v uzavřených nádobách). 

 

KAPITOLA  V 

Měření teploty 

12. Ke sledování ukazatelů a podmínek spalování nebo spoluspalování musí být používány vhodné metody. 
Spalovny nebo spoluspalovny s velkou kapacitou musí mít a používat zařízení k měření teploty. 

13. Schválení vydané příslušným orgánem, nebo podmínky k tomuto schválení připojené, musí stanovit 
požadavky na měření teploty. 

14. Správná instalace a funkčnost automatizovaného měřícího zařízení musí podléhat dohledu 
a každoročnímu přezkoušení. Přinejmenším každé tři roky se musí provádět kalibrace pomocí 
souběžných měření referenčními metodami. 

15. Výsledky měření teploty musí být zaznamenávány a ve vhodné formě předkládány příslušnému orgánu 
v souladu s postupy určenými tímto orgánem za účelem ověření dodržování povolených provozních 
podmínek, stanovených v tomto nařízení. 

KAPITOLA  VI 

Mimořádné provozní podmínky 

16. V případě poruch nebo mimořádných provozních podmínek musí provozovatel co nejdříve omezit nebo 
zastavit provoz do té doby, než může být obnoven normální provoz. 
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808/2003 

KAPITOLA  VII 

Spalování materiálu 1. kategorie, uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b) 

1. Nízkokapacitní spalovna musí být umístěna na pevném a odvodněném podkladu. 
2. K nízkokapacitní spalovně, vedlejším produktům živočišného původu, které dosud nebyly spáleny, nebo 

k popelu, který vznikl spálením vedlejších produktů živočišného původu, nesmějí mít přístup zvířata. 
Pokud se v hospodářství s chovem zvířat nachází nízkokapacitní spalovna: 
(a) musí být fyzicky zcela oddělena od zvířat, krmiva a podestýlky, v případě potřeby oplocena, 
(b) vybavení musí sloužit výhradně provozu spalovny a nesmí být používáno jinde v hospodářství, 
(c) pracovníci si musí před prací se zvířaty nebo krmivem převlékat svrchní oděv a přezouvat obuv. 

3. Sklad vedlejších produktů živočišného původu a popela musí být zakrytý, označený a zabezpečený proti 
jakémukoliv úniku. 

4. Provozovatel musí kontrolovat, zda jsou vedlejší produkty živočišného původu spalovány tak, aby byly 
dokonale zpopelněny. Popel musí být odstraňován na skládku schválenou podle směrnice 1999/31/ES. 

5. Neúplně spálené vedlejší produkty živočišného původu nesmějí být odstraněny na skládku, nýbrž musí 
být znovu spáleny nebo jinak zlikvidovány v souladu s tímto nařízením. 

6. Nízkokapacitní spalovna musí být vybavena zařízením na dodatečné spalování. 
7. Provozovatel musí vést záznamy o množství, kategoriích a druzích spálených vedlejších produktů 

živočišného původu a datech spálení. 
8. Příslušný orgán musí nízkokapacitní spalovnu zkontrolovat před schválením a potom nejméně jednou 

ročně kontrolovat, zda odpovídá tomuto nařízení. 

________ 
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1774/2002 
PŘÍLOHA  V 

VŠEOBECNÉ  HYGIENICKÉ  POŽADAVKY  NA  ZPRACOVÁNÍ  MATERIÁLŮ 
1.,  2.  A  3.  KATEGORIE 

KAPITOLA  I 

Všeobecné požadavky pro schválení zpracovatelských závodů 1., 2. a 3. kategorie 

1. Prostory a zařízení musí přinejmenším splňovat následující požadavky: 

808/2003 
(a) prostory ke zpracování vedlejších živočišných produktů se nesmějí nacházet na stejném místě jako 

jatky, ledaže by byly umístěny ve zcela oddělené budově. Systém přepravníků však může spojovat 
samostatný zpracovatelský závod s jatkami nacházejícími se ve stejném místě za předpokladu, že 
jsou splněny následující podmínky: 
(i)  zpracovatelský závod i jatky mají samostatné vchody, příjmové prostory, vybavení, východy a 

odlišný personál; a 
(ii) vedlejší živočišné produkty, které mají být zpracovány, pocházejí z týchž prostor. 
Do zpracovatelského závodu nesmějí mít přístup nepovolané osoby a zvířata; 

1774/2002 
 (b) zpracovatelský závod musí mít čistou a nečistou část, které jsou od sebe odpovídajícím způsobem 

odděleny. Nečistá část musí mít krytý prostor pro příjem vedlejších živočišných produktů a musí 
být konstruovaná tak, aby se dala snadno čistit a dezinfikovat. Podlahy musí být konstruované 
způsobem umožňujícím snadný odvod tekutin. Zpracovatelský závod musí mít odpovídající toalety, 
šatny a umyvadla pro personál; 

(c) zpracovatelský závod musí mít dostatečnou výrobní kapacitu horké vody a páry ke zpracování 
vedlejších živočišných produktů; 

(d) nečistá část musí v případě potřeby obsahovat zařízení na zmenšení velikosti vedlejších živočišných 
produktů a zařízení k vkládání rozdrcených vedlejších živočišných produktů do zpracovatelské 
jednotky; 

(e) veškerá zařízení, v nichž jsou zpracovávány vedlejší živočišné produkty, musí fungovat v souladu 
s požadavky kapitoly II. Pokud je požadováno tepelné ošetření, musí být všechna zařízení 
vybavena: 
(i) měřícím zařízením ke sledování teploty případně tlaku v kritických bodech, 
(ii) záznamovým zařízením k průběžnému zaznamenávání výsledků těchto měření, a 
(iii) vhodným ochranným systémem bránícím nedostatečnému záhřevu; 

(f) za účelem zabránit rekontaminaci hotových produktů přicházejícími vedlejšími živočišnými 
produkty musí existovat jasné oddělení mezi částí závodu, v níž jsou vykládány přicházející 
materiály, a mezi částí vyhrazenou zpracování těchto produktů a skladování zpracovaných 
produktů. 

2. Zpracovatelský závod musí mít vhodné vybavení k čištění a dezinfekci kontejnerů a nádob, v nichž jsou 
vedlejší živočišné produkty dodány, a dopravních prostředků s výjimkou lodí, v nichž jsou vedlejší 
živočišné produkty přepraveny. 

3. Musí být k dispozici vhodné vybavení k dezinfekci kol dopravních prostředků opouštějících nečistou 
část zpracovatelského závodu. 

4. Všechny zpracovatelské závody musí mít systém likvidace odpadních vod, splňující požadavky 
příslušného orgánu. 
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5. Zpracovatelský závod musí mít vlastní laboratoř nebo musí využívat služeb laboratoře mimo závod. 
Laboratoř musí být vybavena k provádění nezbytných rozborů a musí být schválena příslušným 
orgánem. 

KAPITOLA  II 

Všeobecné hygienické požadavky 

1. Vedlejší živočišné produkty musí být zpracovány co nejdříve po dodání. Do zpracování musí být 
vedlejší živočišné produkty správně skladovány. 

2. Kontejnery, nádoby a dopravní prostředky používané k přepravě nezpracovaných materiálů musí být ve 
vyhrazeném prostoru očištěny. Tento prostor musí být umístěn a konstruován tak, aby se zabránilo 
nebezpečí kontaminace zpracovaných produktů. 

3. Osoby pracující v nečisté části nesmí vstupovat do čisté části bez toho, aby si převlékly pracovní oděv a 
přezuly pracovní obuv, nebo bez toho, aby si vydezinfikovaly pracovní obuv. Vybavení a nástroje 
z nečisté části se nesmí přemísťovat do čisté části, aniž jsou vyčištěny a vydezinfikovány. Musí být 
zaveden režim pohybu zaměstnanců za účelem kontroly jejich pohybu mezi sektory a nařízeno řádné 
používání zařízení k dezinfekci obuvi a kol.  

4. Odpadní vody pocházející z nečisté části musí být upraveny způsobem zaručujícím zneškodnění pokud 
možno všech patogenů. Zvláštní požadavky na úpravu odpadních vod ze zpracovatelských závodů 
mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2. 

5. Musí být přijata systematická ochranná opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu a jiným škůdcům. 
K tomuto účelu musí být používán doložený program hubení škůdců. 

6. Pro všechny části provozů musí být zavedeny a doloženy čisticí postupy. K čištění musí být k dispozici 
vhodné vybavení a čisticí prostředky. 

7. Hygienický dohled musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Rozvrh a výsledky kontrol 
musí být doloženy a uchovávány po dobu nejméně dvou let. 

8. Vybavení a zařízení musí být udržovány v dobrém stavu a měřící zařízení musí být v pravidelných 
intervalech kalibrována. 

9. Se zpracovanými produkty se musí manipulovat a musí být skladovány způsobem bránícím 
rekontaminaci. 

KAPITOLA  III 

Metody 

Metoda 1 
Z me n š e n í  v e l i k o s t i  čá s t i c  
1. Pokud je velikost částic vedlejších živočišných produktů, které mají být zpracovány, větší než 50 

milimetrů, musí být tato velikost pomocí vhodného zařízení zmenšena tak, aby po ukončení tohoto 
procesu nebyly částice větší než 50 milimetrů. Účinnost tohoto zařízení musí být denně kontrolována a 
zjištěný stav zařízení musí být denně zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších 
než 50 milimetrů, musí být proces zastaven a před opětovným započetím procesu musí být provedeny 
opravy. 

Ča s ,  t e p l o t a  a  t l a k  
2. Po zmenšení velikosti částic musí být vedlejší živočišné produkty zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 

133 °C po dobu nejméně 20 minut bez přerušení, při tlaku (absolutním), vytvořeném nasycenou parou(1), 
                                                      
(1)  „Nasycenou parou“ se rozumí stav, kdy veškerý vzduch je odsát a nahrazen v celé sterilizační komoře parou. 
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nejméně 3 bary; toto tepelné ošetření může být použito jako jediná metoda nebo jako fáze sterilizace 
před zpracováním nebo po zpracování. 

3. Toto zpracování může být prováděno v diskontinuálním nebo v kontinuálním systému. 

Metoda 2 
Z me n š e n í  v e l i k o s t i  čá s t i c  
1. Pokud je velikost částic vedlejších živočišných produktů, které mají být zpracovány, větší než 150 

milimetrů, musí být tato velikost pomocí vhodného zařízení zmenšena tak, aby po ukončení tohoto 
procesu nebyly částice větší než 150 milimetrů. Účinnost tohoto zařízení musí být denně kontrolována a 
zjištěný stav zařízení musí být denně zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších 
než 150 milimetrů, musí být proces zastaven a před opětovným započetím procesu musí být provedeny 
opravy. 

Ča s ,  t e p l o t a  a  t l a k  
2. Po zmenšení velikosti částic musí být vedlejší živočišné produkty zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 

100 °C po dobu nejméně 125 minut, na teplotu v jádře vyšší než 110 °C po dobu nejméně 120 minut a 
na teplotu v jádře vyšší než 120 °C po dobu nejméně 50 minut. 

3. Toto zpracování musí být prováděno v diskontinuálním systému. 

808/2003 
4. Vedlejší živočišné produkty mohou být zahřívány tak, aby požadavky na čas/teplotu byly splněny 

současně. 

1774/2002 

Metoda 3 
Z me n š e n í  v e l i k o s t i  čá s t i c  
1. Pokud je velikost částic vedlejších živočišných produktů, které mají být zpracovány, větší než 30 

milimetrů, musí být tato velikost pomocí vhodného zařízení zmenšena tak, aby po ukončení tohoto 
procesu nebyly částice větší než 30 milimetrů. Účinnost tohoto zařízení musí být denně kontrolována a 
zjištěný stav zařízení musí být denně zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších 
než 30 milimetrů, musí být proces zastaven a před opětovným započetím procesu musí být provedeny 
opravy. 

Ča s ,  t e p l o t a  a  t l a k  
2. Po zmenšení velikosti částic musí být vedlejší živočišné produkty zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 

100 °C po dobu nejméně 95 minut, na teplotu v jádře vyšší než 110 °C po dobu nejméně 55 minut a na 
teplotu v jádře vyšší než 120 °C po dobu nejméně 13 minut. 

3. Toto zpracování může být prováděno v diskontinuálním nebo v kontinuálním systému. 
4. Vedlejší živočišné produkty mohou být zahřívány tak, aby požadavky na čas/teplotu byly splněny 

současně. 

Metoda 4 
Z me n š e n í  v e l i k o s t i  čá s t i c  
1. Pokud je velikost částic vedlejších živočišných produktů, které mají být zpracovány, větší než 30 

milimetrů, musí být tato velikost pomocí vhodného zařízení zmenšena tak, aby po ukončení tohoto 
procesu nebyly částice větší než 30 milimetrů. Účinnost tohoto zařízení musí být denně kontrolována a 
zjištěný stav zařízení musí být denně zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších 
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než 30 milimetrů, musí být proces zastaven a před opětovným započetím procesu musí být provedeny 
opravy. 

Ča s ,  t e p l o t a  a  t l a k  
2. Po zmenšení velikosti částic musí být vedlejší živočišné produkty vloženy do nádrže s přidaným tukem 

a zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 100 °C po dobu nejméně 16 minut, na teplotu v jádře vyšší než 
110 °C po dobu nejméně 13 minut, na teplotu v jádře vyšší než 120 °C po dobu nejméně 8 minut a na 
teplotu v jádře vyšší než 130 °C po dobu nejméně 3 minuty. 

3. Toto zpracování může být prováděno v diskontinuálním nebo v kontinuálním systému. 
4. Vedlejší živočišné produkty mohou být zahřívány tak, aby požadavky na čas/teplotu byly splněny 

současně. 

Metoda 5 
Z me n š e n í  v e l i k o s t i  čá s t i c  
1. Pokud je velikost částic vedlejších živočišných produktů, které mají být zpracovány, větší než 20 

milimetrů, musí být tato velikost pomocí vhodného zařízení zmenšena tak, aby po ukončení tohoto 
procesu nebyly částice větší než 20 milimetrů. Účinnost tohoto zařízení musí být denně kontrolována a 
zjištěný stav zařízení musí být denně zaznamenáván. Pokud kontroly odhalí přítomnost částic větších 
než 20 milimetrů, musí být proces zastaven a před opětovným započetím procesu musí být provedeny 
opravy. 

Ča s ,  t e p l o t a  a  t l a k  
2. Po zmenšení velikosti částic musí být vedlejší živočišné produkty zahřívány dokud nezačnou koagulovat 

a potom lisovány tak, aby bílkovinné materiály byly zbaveny tuku a vody. Bílkovinné materiály musí 
být poté zahřáty na teplotu v jádře vyšší než 80 °C po dobu nejméně 120 minut a na teplotu v jádře vyšší 
než 100 °C po dobu nejméně 60 minut. 

3. Toto zpracování může být prováděno v diskontinuálním nebo v kontinuálním systému. 
4. Vedlejší živočišné produkty mohou být zahřívány tak, aby požadavky na čas/teplotu byly splněny 

současně. 

93/2005 

Metoda 6 
Pouze pro kategorii 3 vedlejších živočišných produktů rybího původu 

Z me n š e n í   
1. Vedlejší živočišné produkty musí být zmenšeny alespoň na: 

a) 50 mm v případě tepelného ošetření v souladu s odst. 2 písm. a), nebo 
b) 30 mm v případě tepelného ošetření v souladu s odst. 2 písm. b). 
Následně musí být promíchány s kyselinou mravenčí, aby se tak pH snížilo na nejvýše 4,0 a na této 
hodnotě se udrželo. Před dalším ošetřením se tato směs musí nechat uležet po dobu nejméně 24 hodin. 

D o b a   a   t e p l o t a  
2. Po zmenšení musí být směs zahřáta na: 

a) teplotu v jádře alespoň 90 °C po dobu nejméně 60 minut, nebo 
b) teplotu v jádře alespoň 70 °C po dobu nejméně 60 minut. 
V případě použití systému kontinuálního ohřevu musí být postup produktu měničem tepla řízen pomocí 
mechanických ovladačů omezujících jeho posuv tak, aby do ukončení tepelného ošetření produkt prošel 
cyklem, který je dostatečný jak z hlediska času, tak teploty. 
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1774/2002 

Metoda 7 
1. Jakákoli metoda schválená příslušným orgánem, u které bylo tomuto orgánu prokázáno, že konečný 

produkt na základě každodenního odběru vzorků a jejich vyšetření, po dobu jednoho měsíce, vyhovuje 
následujícím mikrobiologickým normám: 
(a) vzorky odebrané neprodleně po tepelném ošetření: 

Clostridium perfringens: nepřítomnost v 1 g produktů 

(b) vzorky odebrané během skladování nebo při vyskladnění ve zpracovatelském závodě: 
Salmonella: nepřítomnost v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g 

kde: 
n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny; 
m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud počet bakterií 

ve všech vzorcích není vyšší než m; 
M =  nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud je počet 

bakterií v jednom nebo více vzorcích vyšší nebo roven M; 
c = počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M; celý vzorek je považován za 

přijatelný, pokud ostatní vzorky mají počet bakterií nižší nebo roven m. 
2. Aby majitel, provozovatel nebo jeho zástupce a příslušný orgán mohli sledovat provoz zpracovatelského 

závodu, musí být podrobnosti o kritických kontrolních bodech, podle kterých každý zpracovatelský 
závod uspokojivě vyhovuje mikrobiologickým normám, zaznamenávány a uchovávány. Mezi údaje, 
které mají být zaznamenávány a sledovány, musí patřit velikost částic, kritická teplota, případně 
absolutní doba ošetření, diagram tlaku, objem vstupujícího materiálu za jednotku času a objem 
recyklovaného tuku za jednotku času. 

3. Tyto údaje musí být na požádání k dispozici Komisi. 

KAPITOLA  IV 

Dozor nad výrobou 

1. Aby bylo zaručeno dodržování tohoto nařízení, musí příslušný orgán dozorovat zpracovatelské závody. 
Zejména musí: 
(a) kontrolovat: 

(i) všeobecné podmínky hygieny prostorů, vybavení a personálu, 
(ii) účinnost vlastních kontrol prováděných závodem v souladu s článkem 25, zejména 

prověřováním výsledků a odběrem vzorků, 
(iii) dodržení norem u produktů po zpracování. Musí být provedena vyšetření v souladu s vědecky 

uznanými metodami, zejména metodami stanovenými v právních předpisech Společenství, 
případně v uznaných mezinárodních normách, pokud žádné takové právní předpisy neexistují, 
nebo ve vnitrostátních normách, pokud takové mezinárodní normy neexistují, a 

(iv) podmínky skladování; 
(b) odebírat jakékoli vzorky požadované k laboratornímu vyšetření; a 
(c) provádět jiné kontroly, které považuje za nezbytné k zajištění dodržování tohoto nařízení. 

2. Aby mohl plnit úkoly stanovené podle odstavce 1, musí mít příslušný orgán vždy volný přístup do všech 
částí zpracovatelského závodu a ke všem záznamům, obchodním dokladům a veterinárním osvědčením. 
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KAPITOLA  V 

Validační postupy 

1. Příslušný orgán musí validovat zpracovatelský závod v souladu s následujícími postupy a ukazateli: 
(a) popis postupu (pomocí schematu výrobního postupu); 
(b) zjištění kritických kontrolních bodů (CCPs) včetně objemu zpracovaného materiálu za jednotku 

času v případě kontinuálního systému; 
(c) splnění zvláštních výrobních požadavků stanovených tímto nařízením; a 
(d) dodržování následujících požadavků: 

(i) velikost částic v diskontinuálním tlakovém systému a kontinuálním systému – velikost částic je 
dána velikostí otvorů mlýnku nebo velikostí otvorů řezací desky, a 

(ii) teplota, tlak, doba zpracování a objem zpracovaného materiálu za jednotku času (pouze 
v kontinuálním systému) stanovené v odstavcích 2 a 3. 

2. V případě diskontinuálního tlakového systému: 
(a) teplota musí být sledována pomocí permanentního termočlánku a musí být zaznamenávána 

v reálném čase; 
(b) tlak musí být sledován pomocí permanentního manometru a musí být zaznamenáván 

v reálném čase; 
(c) celý proces zpracování musí být znázorněn pomocí diagramů čas/teplota a čas/tlak. 
Termočlánek a manometr musí být přinejmenším jednou za rok kalibrovány. 

3. V případě kontinuálního tlakového systému: 
(a) teplota a tlak musí být sledovány pomocí termočlánků nebo infračervených teplotních čidel 

a manometrů, rozmístěných ve stanovených místech výrobního systému tak, aby teplota a tlak 
uvnitř celého kontinuálního systému nebo v části tohoto systému byly v souladu s požadovanými 
podmínkami. Teplota a tlak musí být zaznamenávány v reálném čase; 

(b) příslušné orgány musí mít možnost měřit minimální dobu přesunu přinejmenším uvnitř té části 
kontinuálního systému, v níž jsou teplota a tlak v souladu s požadovanými podmínkami, a to 
pomocí nerozpustných značkovačů (např. oxid manganičitý) nebo pomocí metody poskytující 
rovnocenné záruky. Přesné měření a přísná kontrola objemu zpracování materiálu za jednotku času 
jsou nezbytné. V rámci validace se měření provádí ve vztahu k některému kritickému kontrolnímu 
bodu, který může být trvale sledován, jako je například: 
(i) počet otáček podávacího šneku (ot./min), 
(ii) elektrický výkon (ampérvoltová charakteristika), 
(iii) míra odpařování/kondenzace, nebo 
(iv) počet pulzů čerpadla za jednotku času. 

Veškerá měřící zařízení musí být přinejmenším jednou za rok kalibrována. 
4. Příslušný orgán musí validaci pravidelně opakovat vždy, když to pokládá za nezbytné, a vždy, když jsou 

prováděny významné změny výrobního postupu (např. změna strojového vybavení nebo změna 
surovin). 

5. Validační postupy založené na zkušebních metodách mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 
2. 

________ 
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PŘÍLOHA  VI 

ZVLÁŠTNÍ  POŽADAVKY  NA  ZPRACOVÁNÍ  MATERIÁLŮ  1.  A  2.  KATEGORIE  A  
NA  ZÁVODY  NA  VÝROBU  BIOPLYNU  A  KOMPOSTÁRNY 

KAPITOLA  I 

Zvláštní požadavky na zpracování materiálů 1. a 2. kategorie 

Kromě všeobecných požadavků stanovených v příloze V se rovněž uplatňují následující požadavky: 

A. Prostory 
1. Uspořádání zpracovatelských závodů 1. a 2. kategorie musí zajistit úplné oddělení materiálů 1. kategorie 

od materiálů 2. kategorie, a to od příjmu surovin až po odeslání výsledných zpracovaných produktů. 
2. Pokud však v důsledku rozsáhlého vzplanutí nějaké nákazy zvířat nebo v důsledku jiné mimořádné 

a nepředvídatelné okolnosti není kapacita zpracovatelských závodů 1. kategorie dostatečná, mohou 
příslušné orgány povolit dočasné použití zpracovatelských závodů 2. kategorie ke zpracování materiálů 
1. kategorie. 
Před opětovným započetím zpracování materiálů 2. kategorie musí příslušný orgán tyto zpracovatelské 
závody 2. kategorie znovu schválit v souladu s článkem 13. 

B. Normy zpracování 
3. Pro všechny metody stanovené v příl. V kap. III musí být určeny kritické kontrolní body, které vymezují 

rozsah tepelného ošetření používaného při zpracování. Mezi kritické kontrolní body může patřit: 
(a) velikost částic suroviny; 
(b) teplota dosažená při procesu tepelného ošetření; 
(c) používaný tlak; a 
(d) délka trvání procesu tepelného ošetření nebo objem vstupujícího materiálu za jednotku času 

u kontinuálního systému. 
Pro každý použitelný kritický kontrolní bod musí být stanoveny minimální normy zpracování. 

4. Záznamy prokazující dodržování minimálních technologických hodnot pro každý kontrolní bod musí 
být uchovávány po dobu nejméně dvou let. 

5. Ke stálému sledování technologických podmínek musí být používána správně kalibrovaná 
měřicí/záznamová zařízení. Musí být uchovávány záznamy prokazující datum kalibrace těchto 
měřicích/záznamových zařízení. 

6. Materiály, které nejsou tepelně ošetřeny stanoveným způsobem (např. materiály vypuštěné při uvádění 
zařízení do provozu nebo vytékající ze sterilizátorů), musí být znovu podrobeny tepelnému ošetření 
nebo musí být shromážděny a přepracovány. 

7. Vedlejší živočišné produkty musí být zpracovány v souladu s následujícími normami zpracování: 
(a) Metoda 1 musí být používána pro: 

808/2003 
(i) materiály 2. kategorie (s výjimkou hnoje a obsahu trávícího traktu vyjmutého z trávicího traktu, 

mléko a mlezivo) určené do závodů na výrobu bioplynu nebo do kompostáren nebo určené 
k použití jako organická hnojiva nebo přípravky pro zlepšení půdy, a 

1774/2002 
(ii) materiály 1. a 2. kategorie určené na skládku. 

(b) Musí se použít některá z metod 1 až 5 pro: 
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(i) materiály 2. kategorie, přičemž bílkoviny z nich získané jsou určené ke spálení nebo 
spoluspálení, 

(ii) materiály 2. kategorie, přičemž tavené nebo škvařené tuky z nich získané jsou určené 
do tukových závodů 2. kategorie, a 

(iii) materiály 1. nebo 2. kategorie, určené ke spálení nebo spoluspálení. 

808/2003 

Druhý pododstavec se zrušuje nařízením 808/2003. 

1774/2002 

C. Zpracované produkty 
8. Zpracované produkty pocházející z materiálů 1. nebo 2. kategorie, s výjimkou tekutých produktů 

určených do závodů na výrobu bioplynu nebo kompostáren, musí být pomocí systému schváleného 
příslušným orgánem trvale označeny, pokud možno pachem. Prováděcí pravidla pro toto označování 
mohou být stanovena postupem podle čl. 33 odst. 2. 

9. Vzorky zpracovaných produktů, určených do závodů na výrobu bioplynu nebo kompostáren nebo 
na skládky odpadů, odebírané přímo po tepelném ošetření musí být prosté spór termorezistentních 
patogenních bakterií (Clostridium perfringens: nepřítomnost v 1 g produktu). 

KAPITOLA  II 

Zvláštní požadavky pro schválení závodů na výrobu bioplynu a kompostáren 

A. Prostory 

808/2003 
1. Jestliže je závod na výrobu bioplynu umístěn v místě, kde jsou držena hospodářská zvířata, musí být 

závod umístěn v dostatečné vzdálenosti od prostorů, ve kterých jsou držena zvířata, a závod musí být 
vždy úplně fyzicky oddělen od zvířat, jejich krmiva a podestýlky, v nezbytném případě i oplocením. 
Závod na výrobu bioplynu musí být vybaven: 
(a) pasterizační/sanitační jednotkou, kterou není možné obejít, vybavenou: 

(i) zařízením ke sledování teploty v reálném čase, 
(ii) záznamovým zařízením ke stálému zaznamenávání výsledků těchto měření, a 
(iii) vhodným bezpečnostním systémem, bránícím nedostatečnému ohřevu; a 

(b) vhodným vybavením k čištění a dezinfekci vozidel a kontejnerů na výjezdu z tohoto závodu 
na výrobu bioplynu. 
Avšak pro závody na výrobu bioplynu, které zpracovávají pouze vedlejší živočišné produkty 
upravené metodou 1, není pasterizační/sanitační jednotka povinná. 
Dále není pasterizační/sanitační jednotka povinná pro závody na výrobu bioplynu, které 
zpracovávají pouze materiály 3. kategorie, které prošly procesem pasterizace/sanitace jinde. 

2. Jestliže je kompostárna umístěna v místě, kde jsou držena hospodářská zvířata, musí být umístěna 
v dostatečné vzdálenosti od prostorů, ve kterých jsou držena zvířata, a kompostárna musí být vždy úplně 
fyzicky oddělena od zvířat a jejich krmiva a podestýlky, v nezbytném případě i oplocením. Kompostárna 
musí být vybavena: 
(a) uzavřenou kompostovací jednotkou, kterou není možné obejít, vybavenou: 

(i) zařízením ke sledování teploty v reálném čase, 
(ii) záznamovými zařízeními k – v případě potřeby stálému – zaznamenávání, výsledků těchto 

měření, a 
(iii) vhodným bezpečnostním systémem, bránícím nedostatečnému ohřevu; a 
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(b) vhodným vybavením k čištění a dezinfekci vozidel a kontejnerů, sloužících k přepravě neošetřených 
vedlejších živočišných produktů. 
Lze však povolit i jiné typy kompostovacích systémů za předpokladu, že: 
(i) je zajištěno, že nemají přístup žádní škůdci; 
(ii) jsou provozovány takovým způsobem, že všechen materiál dosahuje požadovaných hodnot 

času a teploty, v případě potřeby včetně stálého sledování hodnot; 
(iii) jsou v souladu se všemi ostatními požadavky tohoto nařízení. 

1774/2002 

3. Každý závod na výrobu bioplynu a kompostárna musí mít vlastní laboratoř nebo musí využívat služeb 
laboratoře mimo závod. Tato laboratoř musí být vybavena k provádění nezbytných vyšetření a schválena 
příslušným orgánem. 

B. Hygienické požadavky 
4. V závodech na výrobu bioplynu a v kompostárnách mohou být používány pouze následující vedlejší 

živočišné produkty: 
(a) materiály 2. kategorie zpracované ve zpracovatelském závodě 2. kategorie pomocí metody 1; 

808/2003 
(b) hnůj a obsah trávicího traktu vyjmutý z trávicího traktu, mléko a mlezivo, a 

1774/2002 
(c) materiály 3. kategorie. 

92/2005 
Výsledné materiály získané zpracováním materiálu kategorie 1 však mohou být zpracovány v zařízení 
na výrobu bioplynu, pokud byl uvedený materiál zpracován alternativní metodou schválenou podle čl. 4 
odst. 2 písm. e) a, jestliže není stanoveno jinak, pokud je výroba bioplynu součástí dané alternativní 
metody a výsledný materiál je zneškodněn v souladu s podmínkami stanovenými pro příslušnou 
alternativní metodu. 

1774/2002 
5. Vedlejší živočišné produkty uvedené v odstavci 4 musí být ošetřeny co nejdříve po dodání. Do ošetření 

musí být správně skladovány. 
6. Nádoby, kontejnery a dopravní prostředky používané k přepravě neošetřených materiálů musí být 

ve vyhrazeném prostoru očištěny. Tento prostor musí být umístěn a konstruován tak, aby se zabránilo 
nebezpečí kontaminace ošetřených produktů. 

7. Musí být přijata systematická ochranná opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu a jiným škůdcům. 
K tomuto účelu musí být používán doložený program hubení škůdců. 

8. Pro všechny části provozů musí být zavedeny a doloženy čisticí metody. K čištění musí být k dispozici 
vhodné vybavení a čisticí prostředky. 

9. Hygienický dohled musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Rozvrh a výsledky kontrol 
musí být doloženy a uchovávány po dobu nejméně dvou let. 

10. Vybavení a zařízení musí být udržovány v dobrém stavu a měřící zařízení musí být v pravidelných 
intervalech kalibrována. 

11. Se zbytky rozkladu se musí manipulovat a musí být skladovány způsobem bránícím rekontaminaci. 

C. Normy zpracování 
12. Materiály 3. kategorie, používané jako suroviny v závodě na výrobu bioplynu, vybaveném 

pasterizační/sanitační jednotkou, musí podléhat následujícím minimálním požadavkům: 
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(a) maximální velikost částic před vstupem do jednotky: 12 mm; 
(b) minimální teplota všech materiálů v jednotce: 70 °C; a 
(c) minimální doba ošetření v jednotce bez přerušení: 60 minut. 

13. Materiály 3. kategorie, používané jako suroviny v kompostárně, musí podléhat následujícím minimálním 
požadavkům: 
(a) maximální velikost částic před vstupem do kompostovací jednotky: 12 mm; 
(b) minimální teplota všech materiálů v jednotce: 70 °C; a 
(c) minimální doba ošetření při 70 °C (všech materiálů) v jednotce bez přerušení: 60 minut. 

808/2003 
14. Až do přijetí pravidel v souladu s čl. 6 odst. 2 písm. g) může příslušný orgán v případě, kdy jediným 

vedlejším produktem živočišného původu využívaným v závodě na výrobu bioplynu nebo 
v kompostárně je kuchyňský odpad, povolit použití zvláštních požadavků, jiných než stanovených v této 
kapitole, a to za předpokladu, že ve vztahu ke snížení patogenních původců zaručují rovnocenný účinek. 
Tyto zvláštní požadavky se mohou rovněž použít pro kuchyňský odpad, je-li smíchán s hnojem, 
obsahem trávícího traktu vyjmutým z trávícího traktu, mlékem a mlezivem, za předpokladu, že je takto 
získaný materiál považován za získaný z kuchyňského odpadu. 
Je-li hnůj, obsah trávicího traktu vyjmutý z trávicího traktu, mléko a mlezivo jediným materiálem 
živočišného původu, který je upravován v závodě na výrobu bioplynu nebo v kompostárně, příslušný 
orgán může povolit používání zvláštních požadavků, jiných než stanovených v této kapitole, 
za předpokladu, že: 
(a) nepovažuje tento materiál za rizikový z hlediska šíření vážných přenosných nemocí, 
(b) považuje zbytky nebo kompost za neošetřené materiály. 

1774/2002 

D. Zbytky rozkladu a kompost 
15. Vzorky zbytků rozkladu a kompostu odebrané během skladování nebo při vyskladnění v závodě 

na výrobu bioplynu nebo kompostárně musí vyhovovat následujícím normám: 
Salmonella: nepřítomnost v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g 
kde: 
n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny; 
m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud počet bakterií 

ve všech vzorcích není vyšší než m; 
M = nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud je počet bakterií 

v jednom nebo více vzorcích vyšší nebo roven M; 
c = počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M; celý vzorek je považován 

za přijatelný, pokud ostatní vzorky mají počet bakterií nižší nebo roven m. 

KAPITOLA  III 

Normy pro další zpracování tavených nebo škvařených tuků 

K výrobě tukových derivátů z tavených nebo škvařených tuků pocházejících z materiálů 2. kategorie mohou 
být použity následující postupy: 
1. transesterifikace nebo hydrolýza při teplotě nejméně 200 °C, za odpovídajícího vhodného tlaku, po dobu 

20 minut (glycerol, mastné kyseliny a estery); nebo 
2. zmýdelnění pomocí 12M NaOH (glycerol, mýdlo): 
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(a) při diskontinuální metodě při teplotě 95 °C po dobu 3 hodin; nebo 
(b) při kontinuální metodě při teplotě 140 °C a tlaku 2 bary (2000 hPa) po dobu 8 minut, nebo 

za rovnocenných podmínek stanovených postupem podle čl. 33 odst. 2. 

92/2005 
K dalšímu zpracování živočišných tuků pocházejících z materiálu kategorie 1 však mohou být použity i další 
procesy, ovšem pouze za předpokladu, že jsou tyto procesy schváleny jako alternativní metoda podle čl. 4 
odst. 2 písm. e). 

________ 
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1774/2002 
PŘÍLOHA  VII 

ZVLÁŠTNÍ  HYGIENICKÉ  POŽADAVKY  NA  ZPRACOVÁNÍ  ZPRACOVANÝCH  
ŽIVOČIŠNÝCH  BÍLKOVIN  A  JINÝCH  ZPRACOVANÝCH  PRODUKTŮ,  KTERÉ  BY  
MOHLY  BÝT  POUŽITY  JAKO  KRMNÉ  SUROVINY,  A  JEJICH UVÁDĚNÍ  NA  TRH 

KAPITOLA  I 

Zvláštní požadavky pro schválení zpracovatelských závodů 3. kategorie 

Kromě všeobecných požadavků stanovených v příloze V se rovněž uplatňují následující požadavky: 

A. Prostory 
1. Pokud se nenacházejí v samostatných budovách, musí se prostory na zpracovaní materiálů 3. kategorie 

nacházet na jiném místě než prostory na zpracovaní materiálů 1. nebo 2. kategorie. 
2. Pokud však v důsledku rozsáhlého vzplanutí nějaké nákazy zvířat nebo v důsledku jiné mimořádné 

a nepředvídatelné okolnosti není kapacita zpracovatelských závodů 1. nebo 2. kategorie dostatečná, 
mohou příslušné orgány povolit dočasné použití zpracovatelských závodů 3. kategorie ke zpracování 
materiálů 1. nebo 2. kategorie. 
Před opětovným započetím zpracování materiálů 3. kategorie musí příslušný orgán tyto zpracovatelské 
závody 3. kategorie znovu schválit v souladu s článkem 17. 

3. Zpracovatelské závody 3. kategorie musí mít: 
(a) zařízení kontrolující přítomnost cizích těles, jako jsou obalové materiály, kousky kovu atd., 

ve vedlejších živočišných produktech; a 
(b) pokud množství ošetřovaných produktů vyžaduje pravidelnou nebo stálou přítomnost příslušného 

orgánu, vhodně vybavenou uzamykatelnou místnost sloužící k výhradnímu použití touto kontrolní 
službou. 

B. Suroviny 

808/2003 
4. K výrobě zpracovaných živočišných bílkovin nebo jiných krmných surovin mohou být použity pouze 

materiály 3. kategorie uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) až j), se kterými bylo manipulováno a které byly 
skladovány a přepravovány v souladu s čl. 7, 8 a 9. 

1774/2002 
5. Před zpracováním musí být vedlejší živočišné produkty zkontrolovány za účelem zjištění přítomnosti 

cizích těles. Pokud jsou nějaká cizí tělesa přítomna, musí být neprodleně odstraněna. 

C. Normy zpracování 
6. Pro všechny metody stanovené v příl. V kap. III musí být určeny kritické kontrolní body, které vymezují 

intenzitu tepelného ošetření používaného při zpracování. Mezi kritické kontrolní body musí patřit 
přinejmenším: 
– velikost částic suroviny; 
– teplota dosažená při procesu tepelného ošetření; 
– používaný tlak, pokud se tlak používá; a 
– délka trvání procesu tepelného ošetření nebo objem vstupujícího materiálu za jednotku času 

u kontinuálního systému. 
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Pro každý použitelný kritický kontrolní bod musí být stanoveny minimální normy zpracování. 
7. Záznamy prokazující dodržování minimálních technologických hodnot pro každý kontrolní bod musí 

být uchovávány po dobu nejméně dvou let. 
8. Ke stálému sledování technologických podmínek musí být používána správně kalibrovaná 

měřicí/záznamová zařízení. Musí být uchovávány záznamy prokazující datum kalibrace těchto 
měřicích/záznamových zařízení. 

9. Materiály, které nejsou tepelně ošetřeny stanoveným způsobem (např. materiály vypuštěné při uvádění 
zařízení do provozu nebo vytékající ze sterilizátorů), musí být znovu podrobeny tepelnému ošetření 
nebo musí být shromážděny a přepracovány. 

D. Zpracované produkty 
10. Vzorky konečných produktů odebrané během skladování nebo při vyskladnění ve zpracovatelském 

závodě musí vyhovovat následujícím normám: 
Salmonella: nepřítomnost v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g 
kde: 
n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny; 
m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud počet bakterií 

ve všech vzorcích není vyšší než m; 
M = nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud je počet bakterií 

v jednom nebo více vzorcích vyšší nebo roven M; 
c = počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M; celý vzorek je považován 

za přijatelný, pokud ostatní vzorky mají počet bakterií nižší nebo roven m. 

808/2003 
11. Nepoužité nebo přebytečné zpracované produkty mohou být poté, co byly trvale označeny: 

(a) zlikvidovány jako odpad spálením nebo spoluspálením ve spalovně nebo spoluspalovně schválené 
v souladu s článkem 12; 

(b) uloženy na skládce schválené podle směrnice 1999/31/ES; nebo 
(c) zpracovány v závodě na výrobu bioplynu nebo v kompostárně schválené podle článku 15. 

1774/2002 

KAPITOLA  II 

Zvláštní požadavky na zpracované živočišné bílkoviny 

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I se rovněž uplatňují následující podmínky: 

A. Normy zpracování 

808/2003 
1. Zpracované živočišné bílkoviny pocházející ze savců musí být zpracovány metodou 1. 

Zpracované živočišné bílkoviny pocházející ze savců však mohly být, i po dobu platnosti zákazu krmení 
zvířat stanoveného v rozhodnutí Rady 2000/766/ES, ošetřeny jakoukoliv ze zpracovatelských metod 1 
až 5 nebo metodou 7 a musí být ihned po tomto ošetření trvale označeny barvou nebo jiným způsobem, 
dokud nejsou odstraněny jako odpad v souladu s platnými právními předpisy Společenství. 
Kromě toho zpracované živočišné bílkoviny pocházející ze savců a určené výhradně k použití v krmivu 
pro zvířata v zájmovém chovu, které jsou přepravovány v kontejnerech pro tento účel určených, jenž 
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neslouží k přepravě vedlejších produktů živočišného původu nebo krmiv pro hospodářská zvířata, a 
které jsou odesílány přímo ze zpracovatelského závodu kategorie 3 do závodu na výrobu krmiva pro 
zvířata v zájmovém chovu však mohly být, i po dobu platnosti zákazu krmení zvířat stanoveného 
v rozhodnutí Rady 2000/766/ES, ošetřeny jakoukoliv ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo metodou 7. 

1774/2002 
2. Zpracované živočišné bílkoviny nepocházející ze savců musí být s výjimkou rybí moučky podrobeny 

některé z metod 1 až 5 nebo 7. 
3. Rybí moučka musí být podrobena: 

(a) některé z metod; nebo 
(b) metodě, jejíž parametry zajistí, aby produkt vyhovoval mikrobiologickým normám stanoveným 

v kap. I odst. 10. 

B. Skladování 
4. Zpracované živočišné bílkoviny musí být zabaleny do nových nebo sterilizovaných pytlů a skladovány 

v nich, nebo musí být skladovány ve vhodně konstruovaných velkoobjemových zásobnících. 
5. Musí být přijata dostatečná opatření omezující kondenzaci uvnitř zásobníků, dopravníků nebo elevátorů. 
6. Produkty na dopravnících, elevátorech a v zásobnících musí být chráněny před náhodnou kontaminací. 
7. Zařízení pro manipulaci se zpracovanými živočišnými bílkovinami musí být udržováno v čistém 

a suchém stavu a mělo by mít vhodné kontrolní body, sloužící ke kontrole čistoty zařízení. Veškeré 
sklady musí být pravidelně vyprazdňovány a čištěny podle výrobních požadavků. 

8. Zpracované živočišné bílkoviny musí být udržovány suché. Musí se zabránit zatékání do skladů 
a kondenzaci ve skladech. 

C. Dovoz 
9. Členské státy musí povolit dovoz zpracovaných živočišných bílkovin, pokud tyto bílkoviny: 

(a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části II přílohy XI, nebo v případě rybí 
moučky na seznamu v části III přílohy XI; 

(b) pocházejí ze zpracovatelského závodu, který je uveden na seznamu podle čl. 29 odst. 4; 
(c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením; a 

668/2004 
(d) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 1 přílohy X. 

1774/2002 
10. Před propuštěním zásilek do volného oběhu uvnitř Společenství musí příslušný orgán, aby bylo zajištěno 

dodržování požadavků kap. I odst. 10, odebrat v místě hraniční kontroly vzorky zpracovaných 
živočišných bílkovin. Příslušný orgán musí: 
(a) odebrat vzorky z každé zásilky volně ložených produktů; a 
(b) provést namátkový odběr vzorků ze zásilek produktů zabalených ve výrobním závodě původu. 

11. Pokud jsou výsledky šesti po sobě jdoucích vyšetření zásilek volně ložených produktů pocházejících 
ze třetí země negativní, může příslušný orgán u následujících zásilek volně ložených produktů z této třetí 
země provést namátkový odběr vzorků. Pokud je jeden z těchto namátkových vzorků pozitivní, musí 
příslušný orgán provádějící odběr vzorků o této skutečnosti uvědomit příslušný orgán země původu, aby 
tento orgán mohl přijmout vhodná opatření k nápravě situace. Příslušný orgán země původu musí na tato 
opatření upozornit příslušný orgán provádějící odběr vzorků. V případě dalšího pozitivního výsledku 
vyšetření zásilky ze stejného zdroje musí příslušný orgán odebírat vzorky ze všech zásilek ze stejného 
zdroje do té doby, než jsou výsledky šesti po sobě jdoucích vyšetření opět negativní. 

12. Záznamy o výsledcích vyšetření všech vzorků odebraných ze zásilek musí příslušné orgány uchovávat 
po dobu nejméně dvou let. 
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13. Pokud jsou výsledky vyšetření zásilky na salmonely pozitivní: 
(a) musí se s touto zásilkou nakládat v souladu s postupem podle čl. 17 odst. 2 písm. a) směrnice 

97/78/ES(1); nebo 
(b) musí být tato zásilka přepracována ve zpracovatelském závodě schváleném podle tohoto nařízení 

nebo dekontaminována pomocí ošetření povoleného příslušným orgánem. Seznam povolených 
ošetření může být sestaven postupem podle čl. 33 odst. 2. Bez ošetření, vyšetření na salmonely, 
provedeného příslušným orgánem v souladu s kap. I písm. 10, a negativního výsledku tohoto 
vyšetření nesmí být zásilka propuštěna do oběhu. 

KAPITOLA  III 

Zvláštní požadavky na výrobky z krve 

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I se rovněž uplatňují následující podmínky. 

A. Suroviny 
1. K výrobě výrobků z krve může být použita pouze krev odpovídající čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 

B. Normy zpracování 
2. Výrobky z krve musí být podrobeny: 

(a) některé z metod 1 až 5 nebo 7; nebo 
(b) metodě, jejíž parametry zajistí, aby produkt vyhovoval mikrobiologickým normám stanoveným 

v kap. I odst. 10. 

C. Dovoz 
3. Členské státy musí povolit dovoz výrobků z krve, pokud tyto výrobky: 

668/2004 
(a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části V případně v části VI přílohy XI; 

1774/2002 
(b) pocházejí ze zpracovatelského závodu, který je uveden na seznamu podle čl. 29 odst. 4; 
(c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením; a 

668/2004 
(d) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 4B přílohy X.  

                                                      
(1)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, stanovující zásady, kterými se řídí organizace veterinárních 

kontrol produktů vstupujících do Společenství ze třetích zemí (Úř. věst. č. L 24, 30. 1. 1998, s. 9). 
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1774/2002 
KAPITOLA  IV 

Zvláštní požadavky na tavené nebo škvařené tuky a rybí tuk 

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I se rovněž uplatňují následující podmínky. 

A. Normy zpracování 

808/2003 
1. Pokud tavené nebo škvařené tuky nebyly vyrobeny v souladu s kapitolou II přílohy C směrnice Rady 

77/99/EHS( )1  nebo kapitolou 9 přílohy I směrnice Rady 92/118/EHS( )2 , musí být tavené nebo škvařené 
tuky vyrobeny metodou 1 až 5 nebo 7 a rybí tuky metodou 6, jak je uvedeno v příloze V, kap. III.  
Tavené nebo škvařené tuky získané z přežvýkavců musí být vyčištěny tak, aby nejvyšší hodnoty 
zbytkových celkových nerozpustných nečistot nepřesahovaly 0,15 % hmotnosti. 

1774/2002 

B. Dovoz tavených nebo škvařených tuků 
2. Členské státy musí povolit dovoz tavených nebo škvařených tuků, pokud tyto tuky: 

(a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části IV přílohy XI; 
(b) pocházejí ze zpracovatelského závodu, který je uveden na seznamu podle čl. 29 odst. 4; 
(c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením; 
(d) a: 

(i) pocházejí výlučně nebo částečně z vepřových surovin a pocházejí ze země nebo z části země 
prosté v předchozích 24 měsících slintavky a kulhavky a v předchozích 12 měsících klasického 
moru prasat a afrického moru prasat, nebo 

(ii) pocházejí výlučně nebo částečně z drůbežích surovin a pocházejí ze země nebo z části země 
prosté v předchozích 6 měsících Newcastleské choroby a influenzy ptáků, nebo  

(iii) pocházejí výlučně nebo částečně ze surovin z přežvýkavců a pocházejí ze země nebo z části 
země prosté v předchozích 24 měsících slintavky a kulhavky a v předchozích 12 měsících moru 
skotu, nebo 

(iv) pokud se ve zmiňovaných obdobích vyskytlo ohnisko některé z výše uvedených nákaz, byly 
podrobeny jednomu z následujících tepelných ošetření: 
– při teplotě nejméně 70 °C po dobu nejméně 30 minut, nebo 
– při teplotě nejméně 90 °C po dobu nejméně 15 minut, 
podrobnosti o kritických kontrolních bodech jsou zaznamenávány a uchovávány tak, aby 
majitel, provozovatel nebo jejich zástupce, případně příslušný orgán mohl sledovat provoz 
závodu. Mezi tyto údaje musí patřit velikost částic, kritická teplota, případně i absolutní doba 
ošetření, diagram tlaku, objem vstupujícího materiálu za jednotku času a objem recyklovaného 
tuku za jednotku času; a 

668/2004 
(e) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 10A přílohy X.  

1774/2002 

                                                      
( )1   Úř. věst. č. L 26, 31. 1. 1977, s. 85. 
( )2   Úř. věst. č. L 62, 15. 3. 1993, s. 49. 
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C. Dovoz rybího tuku 
3. Členské státy musí povolit dovoz rybího tuku, pokud tento tuk: 

(a) pochází ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části III přílohy XI; 
(b) pochází ze zpracovatelského závodu, který je uveden na seznamu podle čl. 29 odst. 4; 
(c) byl vyroben v souladu s tímto nařízením; a 

668/2004 
(d) je doprovázen veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 9 přílohy X.  

1774/2002 

D. Hygienické požadavky 
4. Pokud jsou tavené nebo škvařené tuky nebo rybí tuk baleny, musí být zabaleny do nových nebo 

vyčištěných nádob a musí být přijata veškerá ochranná opatření bránící jejich rekontaminaci. Pokud jsou 
tyto produkty určeny k přepravě jako volně ložené, musí být potrubí, čerpadla, cisterny, cisternové vozy 
nebo jiné velkoobjemové nádrže, používané při přepravě těchto produktů z výrobního závodu buď 
přímo na loď, nebo do pobřežních skladovacích nádrží, nebo do jiných závodů, před použitím vyčištěny 
a zkontrolovány. 

KAPITOLA  V 

Zvláštní požadavky na mléko, výrobky z mléka a kolostrum 

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I se rovněž uplatňují následující podmínky. 

A. Normy zpracování 
1. Syrové mléko a kolostrum musí být vyprodukovány v podmínkách poskytujících s ohledem na zdraví 

zvířat odpovídající záruky. Tyto podmínky mohou být stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2. 
2. Mléko a ošetřené nebo zpracované mléčné výrobky musí být podrobeny tepelnému ošetření při teplotě 

nejméně 72 °C po dobu nejméně 15 sekund nebo musí být podrobeny jiné kombinaci teploty a času, 
která má rovnocenný tepelný účinek postačující k negativní reakci při fosfatázovém testu. Po tomto 
ošetření následuje: 
(a) v případě sušeného mléka nebo sušených mléčných výrobků sušení; nebo 
(b) v případě kysaných mléčných výrobků proces, při kterém je sníženo pH a po dobu nejméně jedné 

hodiny je udržováno pH nižší než 6. 
3. Kromě požadavků stanovených v odstavci 2 musí sušené mléko nebo sušené mléčné výrobky rovněž 

vyhovovat následujícím požadavkům: 
(a) po ukončení sušení musí být přijata veškerá ochranná opatření bránící kontaminaci těchto výrobků; 

a 
(b) konečný výrobek musí být: 

(i) zabalen do nových nádob, nebo 
(ii) v případě přepravy jako volně ložený přepravován v dopravních prostředcích nebo nádobách, 

které byly před nakládkou mléka, výrobku z mléka nebo kolostra vydezinfikovány prostředkem 
schváleným příslušným orgánem. 

B. Dovoz 
4. Členské státy musí povolit dovoz mléka a výrobků z mléka, pokud toto mléko nebo tyto výrobky: 

(a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části I přílohy XI; 
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(b) v případě mléka a výrobků z mléka ze třetích zemí nebo z částí třetích zemí uvedených ve sloupci B 
v příloze k rozhodnutí 95/340/ES(1), byly podrobeny pasterizaci postačující k negativní reakci 
při fosfatázovém testu a doprovází je veterinární osvědčení podle vzoru stanoveného v kapitole 2A 
přílohy X; 

(c) v případě mléka a výrobků z mléka s pH nižším než 6 ze třetích zemí nebo z částí třetích zemí 
uvedených ve sloupci C v příloze k rozhodnutí 95/340/ES, byly nejprve podrobeny pasterizaci 
postačující k negativní reakci při fosfatázovém testu a doprovází je veterinární osvědčení podle 
vzoru stanoveného v kapitole 2B přílohy X; 

(d) v případě mléka a výrobků z mléka ze třetích zemí nebo z částí třetích zemí uvedených ve sloupci C 
v příloze k rozhodnutí 95/340/ES, byly nejprve podrobeny sterilizaci nebo dvojímu tepelnému 
ošetření, přičemž každé z těchto ošetření samo postačuje k negativní reakci při fosfatázovém testu, 
a doprovází je veterinární osvědčení podle vzoru stanoveného v kapitole 2C přílohy X; a 

(e) pocházejí ze zpracovatelského závodu uvedeného na seznamu podle čl. 29 odst. 4. 
5. Mléko a výrobky z mléka ze třetích zemí nebo z částí třetích zemí uvedených ve sloupci C v příloze 

k rozhodnutí 95/340/ES, ve kterých se v posledních 12 měsících vyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky 
nebo ve kterých bylo v posledních 12 měsících provedeno očkování proti slintavce a kulhavce, se 
musely před vstupem do Společenství podrobit: 
(a) sterilizaci, při které je dosaženo hodnoty Fc rovné 3 nebo vyšší; nebo 
(b) úvodnímu tepelnému ošetření s tepelným účinkem přinejmenším rovnocenným tepelnému účinku, 

jakého se dosáhne pasterizací při teplotě nejméně 72 °C po dobu nejméně 15 sekund a jaký 
postačuje k negativní reakci při fosfatázovém testu, po kterém následovalo: 
(i) druhé tepelné ošetření s tepelným účinkem přinejmenším rovnocenným tepelnému účinku, 

jakého se dosáhne úvodním tepelným ošetřením a jaké by mělo postačovat k negativní reakci 
při fosfatázovém testu, po kterém v případě sušeného mléka a sušených výrobků z mléka 
následovalo sušení, nebo 

(ii) kysání, při němž bylo po dobu nejméně jedné hodiny pH udržováno na hodnotě rovné 6 nebo 
nižší. 

6. Pokud je zjištěno nebezpečí zavlečení nějaké exotické nákazy nebo je zjištěno jiné nebezpečí pro zdraví 
zvířat, mohou být postupem podle čl. 33 odst. 2 stanoveny doplňkové podmínky k ochraně zdraví zvířat. 

KAPITOLA  VI 

Zvláštní požadavky na želatinu a hydrolyzované bílkoviny 

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole 1 se rovněž uplatňují následující podmínky. 

A. Normy zpracování pro želatinu 

1. (a) Želatina musí být vyrobena postupem, který zaručuje, že nezpracované materiály 3. kategorie jsou 
podrobeny ošetření kyselinou nebo zásadou, po němž následuje jedno nebo několik promytí. 
Následně musí být upraveno pH. Želatina musí být získána pomocí záhřevu nebo pomocí několika 
po sobě jdoucích záhřevů a následného přečištění pomocí filtrace a následné sterilizace. 

(b) Poté, co byla želatina podrobena postupu uvedeném v písm. a), může být usušena a případně 
rozmělněna na prášek nebo podrobena vrstvení. 

(c) Použití konzervačních prostředků je s výjimkou oxidu siřičitého a peroxidu vodíku zakázáno. 
2. Želatina musí být balena, skladována a přepravována v uspokojivých hygienických podmínkách. 

Zejména: 

                                                      
(1)  Rozhodnutí Komise 95/340/ES ze dne 27. července 1995, kterým se sestavuje dočasný seznam zemí, ze kterých 

členské státy povolují dovoz mléka a výrobků z mléka a kterým se zrušuje rozhodnutí 94/70/ES (Úř. věst. č. L 200, 
24. 8. 1995, s. 38). Rozhodnutí naposledy pozměněno rozhodnutím 96/584/ES (Úř. věst. č. L 255,  
9. 10. 1996, s. 20). 
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(a) musí být k dispozici místnost pro skladování obalových materiálů; 
(b) balení se musí provádět na místě nebo v místnosti k tomuto účelu vyhrazené(m); 
(c) obaly s želatinou musí být opatřeny slovy „želatina vhodná ke krmení zvířat“. 
 

B. Normy zpracování pro hydrolyzované bílkoviny 

808/2003 
3. Hydrolyzované bílkoviny musí být vyráběny výrobním postupem, jehož součástí jsou vhodná opatření 

ke snížení rizika kontaminace surovin 3. kategorie. Hydrolyzované bílkoviny musejí mít molekulovou 
hmotnost nižší než 10 000 daltonů. 
Kromě toho hydrolyzované bílkoviny získané výlučně nebo částečně z kůží přežvýkavců jsou vyráběny 
ve zpracovatelských závodech určených pouze pro výrobu hydrolyzovaných bílkovin při použití 
způsobu zahrnujícím přípravu suroviny 3. kategorie nasolením, vápněním a intenzívním praním, po 
němž následuje: 
(a) vystavení materiálu pH vyššímu než 11 na dobu delší než tři hodiny při teplotě vyšší než 80 ºC 

a poté tepelná úprava při více než 140 ºC po dobu 30 minut při tlaku větším než 3,6 baru, 
(b) vystavení materiálu pH 1 až 2, poté vystavení materiálu pH vyššímu než 11 a dále tepelná úprava 

při 140 ºC po dobu 30 minut při tlaku 3 bary, nebo 
(c) rovnocenný výrobní postup schválený postupem podle čl. 33 odst. 2. 

1774/2002 

C. Dovoz 

808/2003 
4. Členské státy musí povolit dovoz želatiny a hydrolyzovaných bílkovin, pokud: 

(a) pocházejí ze třetích zemí uvedených na seznamu části XI přílohy XI, 
(b) pocházejí ze zpracovatelského závodu uvedeného na seznamu podle čl. 29 odst. 4, 
(c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením, a 

668/2004 
(d) jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzorů stanovených v kapitole 11 případně v kapitole 

12 přílohy X.  

808/2003 

KAPITOLA  VII 

Zvláštní požadavky na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého 

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I se použijí následující podmínky. 

A. Normy zpracování 
1. Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého musí být vyráběn postupem, který: 

(a) zajišťuje, aby byl veškerý kostní materiál 3. kategorie jemně rozdrcen a  horkou vodou odtučněn 
a upraven působením zředěné kyseliny chlorovodíkové (při minimální koncentraci 4 % a pH  
nižším než 1,5) po dobu nejméně dvou dnů,  

(b) po postupu uvedeném v písm. a) upravuje získaný fosforečnanový roztok vápněním, aby vznikla 
sraženina dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého s pH 4 až 7, a 
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(c) nakonec sraženinu dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého vysušuje vzduchem o teplotě 
při vstupu od 65 ºC do 325 ºC  a při výstupu od 30 ºC do 65 ºC, nebo 

rovnocenným postupem schváleným postupem podle čl. 33 odst. 2. 
2. Pokud je dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého získáván z odtučněných kostí, je získáván z kostí 

posouzených jako poživatelné na základě prohlídky před porážkou a po porážce. 

B. Dovoz 
3. Členské státy musí povolit dovoz dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého, pokud: 

(a) pochází ze třetích zemí uvedených na seznamu v části XI přílohy XI, 
(b) pochází ze zpracovatelského závodu uvedeného na seznamu podle čl. 29 odst. 4, 
(c) byl vyroben v souladu s tímto nařízením, a 

668/2004 
(d) je doprovázen veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 12 přílohy X. 

808/2003 

KAPITOLA  VIII 

Zvláštní požadavky na fosforečnan trivápenatý  

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I se použijí následující podmínky. 

A. Normy zpracování 
1. Fosforečnan trivápenatý musí být vyráběn postupem, který zajišťuje: 

(a) aby byl veškerý kostní materiál 3. kategorie jemně rozdrcen a v protiproudu horkou vodou odtučněn 
(kostní drť menší než 14 mm),  

668/2004 
(b) nepřetržité zahřívání v páře při 145 °C po dobu 30 minut při 4 barech. 

808/2003 
(c) aby byl bílkovinný výluh oddělen od hydroxyapatitu (fosforečnanu trivápenatého) odstředěním, a 
(d) fosforečnan trivápenatý byl po usušení granulován ve fluidní vrstvě se vzduchem při 200 ºC, nebo 

rovnocenným výrobním postupem schváleným postupem podle čl. 33 odst. 2. 

B. Dovoz 
2. Členské státy musí povolit dovoz fosforečnanu trivápenatého, pokud: 

(a) pochází ze třetích zemí uvedených na seznamu v části XI přílohy XI, 
(b) pochází ze zpracovatelského závodu uvedeného na seznamu podle čl. 29 odst. 4, 
(c) byl vyroben v souladu s tímto nařízením, a 

668/2004 
(d) je doprovázen veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 12 přílohy X.  
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KAPITOLA  IX 

Zvláštní požadavky na kolagen  

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I se použijí následující podmínky. 
A. Normy zpracování 
1. Kolagen musí být vyráběn postupem, který zaručuje, že nezpracovaný materiál 3. kategorie je podroben 

ošetření, které zahrnuje promytí, úpravu pH použitím kyseliny nebo zásady, následovaném jedním nebo 
více promytím, filtrací a protlačením. Po uvedeném ošetření může být kolagen sušen. 

2. Použití jiných konzervačních látek než povolených právními předpisy Společenství je zakázáno. 
3. Kolagen musí být zabalen do prvního a případně do dalšího obalu, skladován a přepravován za 

odpovídajících hygienických podmínek. Zejména: 
(a) musí být k dispozici místnost pro skladování materiálů pro balení do prvních a dalších obalů; 
(b) balení do prvního a dalšího obalu se musí provádět v místnosti nebo na místě určeném k tomu 

účelu, a 
(c) první a další obaly obsahující kolagen musí být označeny slovy „kolagen vhodný ke krmení zvířat“. 

B. Dovoz 
4. Členské státy musí povolit dovoz kolagenu, pokud: 

(a) pochází ze třetí země, která je uvedena na seznamu Společenství stanoveném v části XI přílohy XI, 
(b) pochází ze zpracovatelského závodu, který je uveden na seznamu podle čl. 29 odst. 4, 
(c) byl vyroben v souladu s tímto nařízením, a 
(d) je doprovázen veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 11 přílohy X. 

KAPITOLA  X 

Zvláštní požadavky na vaječné produkty  

Kromě všeobecných podmínek stanovených v kapitole I se použijí následující podmínky. 

A. Normy zpracování 
1. Vaječné produkty musí být: 

(a) zpracovány některou ze zpracovatelských metod 1 až 5 nebo 7, nebo 
(b) zpracovány některou metodou a parametry, které zaručují, že produkty vyhovují mikrobiologickým 

normám stanoveným v kapitole I odstavci 10, nebo 
(c) upraveny v souladu s kapitolou V přílohy ke směrnici Rady 89/437/ES(1) o hygienických 

a zdravotních otázkách produkce vaječných produktů a jejich uvádění na trh. 

B. Dovoz 
2. Členské státy musí povolit dovoz vaječných produktů, pokud: 

(a) pocházejí ze třetí země, která je uvedena na seznamu Společenství stanoveném v části XVI přílohy 
XI, 

(b) pocházejí ze zpracovatelského závodu, který je uveden na seznamu podle čl. 29 odst. 4, 
(c) byl vyroben v souladu s tímto nařízením, a 
(d) je doprovázen veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 15 přílohy X. 

                                                      
(1)  Úř. věst. č. L 212, 22. 7. 1989, s. 87.  
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1774/2002  
PŘÍLOHA  VIII 

POŽADAVKY  PRO  UVÁDĚNÍ  KRMIV  PRO  ZVÍŘATA  V ZÁJMOVÉM  CHOVU,  
ŽVÝKACÍCH  PAMLSKŮ  PRO  PSY  A  TECHNICKÝCH  PRODUKTŮ  NA  TRH 

KAPITOLA  I 

Požadavky pro schválení závodů na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu  
a technických závodů 

Závody vyrábějící krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a technické produkty, 
s výjimkou organických hnojiv, prostředků pro zlepšení půdy a tukových derivátů, pocházejících z materiálů 
2. kategorie, musí splňovat následující požadavky: 
1. musí mít vhodné vybavení pro naprosto bezpečné skladování a ošetření vstupních materiálů; a 
2. musí mít v souladu s tímto nařízením vhodné vybavení pro likvidaci vedlejších živočišných produktů 

nepoužitých při výrobě, nebo musí v souladu s tímto nařízením tyto materiály odeslat 
do zpracovatelského závodu nebo do spalovny či spoluspalovny. 

KAPITOLA  II 

Požadavky na krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a na žvýkací pamlsky pro psy 

A. Suroviny 
1. K výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy mohou být použity pouze 

vedlejší živočišné produkty uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) až j). Syrová krmiva pro zvířata v zájmovém 
chovu však mohou být vyráběna pouze z vedlejších živočišných produktů uvedených v čl. 6 odst. 1 
písm. a). 

B. Normy zpracování 
2. Krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu musí být podrobena tepelnému ošetření, při kterém 

je dosaženo nejméně hodnoty Fc = 3. 
3. Zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu musí být s výjimkou krmiv v konzervách podrobena 

tepelnému ošetření při teplotě v jádře nejméně 90 °C. Po ošetření musí být přijata veškerá ochranná 
opatření zajišťující, aby produkt nebyl vystaven kontaminaci. Produkt musí být zabalen do nového 
obalu. 

4. Žvýkací pamlsky pro psy musí být během zpracování podrobeny tepelnému ošetření postačujícímu 
ke zneškodnění patogenů (včetně salmonel). Po ošetření musí být přijata veškerá ochranná opatření 
zajišťující, aby produkt nebyl vystaven kontaminaci. Produkt musí být zabalen do nového obalu. 

5. Syrová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu musí být zabalena do nového obalu, bránícího jakémukoli 
úniku. Musí být přijata účinná opatření zajišťující, aby produkt nebyl během výroby a až do prodeje 
vystaven kontaminaci. Na obale musí být zřetelně a čitelně uvedena slova „krmivo pouze pro zvířata 
v zájmovém chovu“. 

808/2003 
6. Během výroby a/nebo skladování (před odesláním) musí být odebírány namátkové vzorky k ověření 

dodržování následujících norem: 
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Salmonella: nepřítomnost v 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g 
kde: 
n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny; 
m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojivý, pokud počet bakterií 

ve všech vzorcích není vyšší než m; 
M = nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud je počet bakterií 

v jednom nebo více vzorcích vyšší nebo roven M; a 
c = počet vzorků, u nichž může být počet bakterií mezi m a M; celý vzorek je ještě považován 

za přijatelný, pokud jsou počty bakterií v ostatních vzorcích nižší nebo rovny m. 

Avšak u krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu, které bylo podrobeno tepelnému 
ošetření uvedenému v odstavci 2, odběr vzorků a vyšetření na Salmonella a Enterobacteriaceae 
nejsou nezbytné. 

1774/2002 

C. Dovoz 
7. Členské státy musí povolit dovoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy, 

pokud tato krmiva a tyto pamlsky: 
(a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části X přílohy XI; 
(b) pocházejí ze závodů na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, schválených příslušným 

orgánem třetí země a splňujících podmínky stanovené v tomto nařízení; 
(c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením; 
(d) jsou doprovázeny: 

(i) v případě krmiv v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu osvědčením podle vzoru 
stanoveného v kapitole 3A přílohy X, 

(ii) v případě zpracovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s výjimkou krmiv v konzervách 
osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 3B přílohy X, 

(iii) v případě žvýkacích pamlsků pro psy osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 3C 
přílohy X, 

(iv) v případě syrových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu osvědčením podle vzoru stanoveného 
v kapitole 3D přílohy X. 

KAPITOLA  III 

Požadavky na hnůj, zpracovaný hnůj a zpracované výrobky z hnoje 

I. Nezpracovaný hnůj 

A.  O b c h o d o v á n í  

1. (a) Je zakázáno obchodování s nezpracovaným hnojem jiných živočišných druhů než drůbeže 
a koňovitých, s výjimkou hnoje: 
(i) z pásma, které nepodléhá omezením z důvodu závažného přenosného onemocnění, a 
(ii) určeného pod dozorem příslušného orgánu k použití na pozemcích, tvořících část téhož 

hospodářství, které se nachází na obou stranách hranice dvou členských států. 
(b) Příslušný orgán členského státu však může udělit zvláštní schválení k vstupu na svoje území pro: 
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(i) hnůj určený ke zpracování v technickém závodě, v závodě na výrobu bioplynu nebo 
v kompostárně, schválených příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením pro výrobu 
produktů uvedených níže v části II. Příslušný orgán musí při schvalování dotyčného závodu 
přihlédnout k původu hnoje; nebo 

(ii) hnůj určený k použití na pozemcích v hospodářství. K tomuto obchodování může dojít jen se 
souhlasem obou států, tj. státu původu i státu určení. Při povolování tohoto obchodování musí 
příslušné orgány přihlédnout zejména k původu hnoje, určení hnoje, zdraví zvířat a 
bezpečnosti. 

V těchto případech musí hnůj doprovázet veterinární osvědčení podle vzoru stanoveného postupem 
podle čl. 33 odst. 2. 

2. Obchodování s nezpracovaným drůbežím hnojem podléhá následujícím podmínkám: 
(a) hnůj musí pocházet z pásma, které nepodléhá omezením z důvodu Newcastleské choroby nebo 

influenzy ptáků; 
(b) nezpracovaný hnůj pocházející z chovů drůbeže očkovaných proti Newcastleské chorobě nesmí být 

odesílán do oblasti, která podle čl. 15 odst. 2 směrnice 90/539/EHS(1) získala status oblasti, v níž se 
neočkuje proti Newcastleské chorobě; a 

(c) hnůj musí doprovázet veterinární osvědčení podle vzoru stanoveného postupem podle čl. 33 odst. 2. 
3. Obchodování s nezpracovaným hnojem koňovitých nepodléhá žádným veterinárním podmínkám. 

B .  D o v o z  
4. Členské státy musí povolit dovoz nezpracovaného hnoje, pokud tento hnůj: 

(a) pochází ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části IX přílohy XI; 
(b) v závislosti na příslušném živočišném druhu splňuje požadavky odst. 1 písm. a); 
(c) je doprovázen veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6. 

II.  Zpracovaný hnůj a zpracované výrobky z hnoje 

A .  U v á d ěn í  n a  t r h  
5. Uvádění zpracovaného hnoje a zpracovaných výrobků z hnoje na trh podléhá následujícím podmínkám: 

(a) hnůj nebo produkty musí pocházet z technického závodu, ze závodu na výrobu bioplynu nebo 
z kompostárny, schválených příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením; 

(b) hnůj nebo produkty musely být podrobeny tepelnému ošetření při teplotě nejméně 70 °C po dobu 
nejméně 60 minut nebo jinému srovnatelnému ošetření v souladu s pravidly stanovenými postupem 
podle čl. 33 odst. 2; 

(c) hnůj nebo produkty: 
(i) musí být prosté salmonel (žádné salmonely v 25 g ošetřeného výrobku), 
(ii) musí být prosté enterobakteriaceí (na základě počtu aerobních bakterií: < 1000 cfu na gram 

ošetřeného výrobku), a 
(iii) musí u nich být provedeno snížení sporotvorných a toxinogenních bakterií; a 

(d) hnůj a výrobky musí být skladovány způsobem, který po zpracování brání kontaminaci, sekundární 
infekci a zvlhnutí. Proto musí být skladovány v: 
(i) utěsněných a izolovaných zásobnících, 
(ii) uzavřených obalech (plastové pytle nebo žoky). 

                                                      
(1)  Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990, o veterinárních podmínkách, kterými se řídí obchodování 

s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst č. L 303, 31. 10. 1990, s. 
6). Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2000/505/ES (Úř. věst. č. L 201, 9. 8. 2000, s. 8). 
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B .  D o v o z  
6. Členské státy musí povolit dovoz zpracovaného hnoje a zpracovaných výrobků z hnoje, pokud tento 

hnůj a tyto výrobky: 
(a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části IX přílohy XI; 
(b) pocházejí ze závodu schváleného příslušným orgánem třetí země a splňujícího zvláštní podmínky 

stanovené v tomto nařízení; 
(c) splňují požadavky výše uvedeného odstavce 5; a 
(d) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle čl. 29 odst. 6. 

III.  Guano 
7. Uvádění guana na trh nepodléhá žádným veterinárním podmínkám. 

668/2004 

KAPITOLA  IV 

Požadavky na krev a krevní produkty používané k technickým účelům nebo farmaceutickým 
účelům, k diagnostice in vitro a jako laboratorní činidla, ale s výjimkou séra koňovitých 

A. Dovoz 
1. Dovoz krve podléhá požadavkům stanoveným v kapitole XI. 
2. Členské státy musí povolit dovoz krevních produktů, pokud: 

(a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části VI přílohy XI; 
(b) pocházejí ze závodu schváleného příslušným orgánem třetí země a splňujícího zvláštní podmínky 

stanovené v tomto nařízení; a 
(c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 4C přílohy X; a 

3. Členské státy musí povolit dovoz krevních produktů, pokud tyto krevní produkty pocházejí ze třetí země 
nebo jejích oblastí, kde: 
buď: 
(a) v případě krevních produktů získaných z přežvýkavců: 

(i) zvířata a produkty pocházejí z oblasti, ve které nebyl po dobu 12 měsíců zaznamenán případ 
slintavky a kulhavky, vezikulární stomatitidy, moru skotu, moru malých přežvýkavců, horečky 
údolí Rift, moru koní a katarální horečky ovcí(1)  a ve které se u vnímavých druhů neočkovalo 
proti těmto nákazám nejméně 12 měsíců a ze které je povolen dovoz přežvýkavců uvedených 
druhů podle právních předpisů Společenství. Krev, z níž jsou tyto produkty vyráběny, musí být 
získána: 
– na jatkách schválených v souladu s právními předpisy Společenství,  
– od živých zvířat v zařízeních schválených v souladu s právními předpisy Společenství, 

nebo 
– na jatkách, která jsou schválena příslušným orgánem třetí země a na nichž vykonává 

příslušný orgán třetí země dozor. V tomto případě musí být Komisi a členským státům 
sdělena adresa a číslo schválení těchto jatek nebo je tato informace sdělena v osvědčení, 

nebo 
(ii) výrobky byly podrobeny jednomu z následujících ošetření, která zaručují nepřítomnost 

původců nákaz přežvýkavců, které jsou uvedeny v pododstavci (i): 

                                                      
(1)  To zahrnuje země se sérologicky pozitivními přežvýkavci.  
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– tepelnému ošetření při teplotě 65 °C po dobu nejméně tří hodin, po němž následuje 
kontrola účinnosti, 

– ozáření dávkou 2,5 megarad nebo paprsky gama, po němž následuje kontrola účinnosti, 
– úpravě pH na pH 5 po dobu dvou hodin, po níž následuje kontrola účinnosti, 
– tepelnému ošetření při teplotě v jádře nejméně 90 °C, po němž následuje kontrola 

účinnosti, nebo 
– jakékoliv jiné úpravě uskutečněné v souladu s postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2, 

(iii) odchylně od bodu (ii) výše mohou členské státy povolit dovoz krve a krevních produktů 
určených pro technické nebo farmaceutické účely, k diagnostice in vitro a jako laboratorní 
činidla ze zemí, v nichž se vyskytují zvířata, která jsou sérologicky pozitivní na katarální 
horečku ovcí, za předpokladu, že schválený technický závod konečného určení je v tomtéž 
členském státě; zásilka musí jít přímo do tohoto závodu a musí být dodržena všechna opatření 
včetně bezpečného odstranění odpadu, nepoužitého nebo nezpracovaného materiálu, aby bylo 
zabráněno rizikům šíření nákaz na zvířata nebo lidi, 

nebo 
(b) v případě krevních produktů získaných ze zvířat jiných než přežvýkavci, která jsou zařazena 

do taxonů chobotnatci (Proboscidea) a sudokopytníci (Artiodactyla), a jejich kříženců: 
(i) zvířata a produkty pocházející z oblasti, kde po dobu 12 měsíců nebyl u vnímavých druhů 

zaznamenán případ slintavky a kulhavky, vezikulární choroby prasat, moru koní, klasického 
moru prasat, afrického moru prasat, moru skotu, moru malých přežvýkavců, Newcastleské 
choroby nebo influenzy ptáků a ve které se nejméně po dobu 12 měsíců neočkovalo proti těmto 
nákazám,  
nebo 

(ii) produkty byly podrobeny jednomu z následujících ošetření, která zaručují nepřítomnost 
původců nákaz, které jsou uvedeny v pododstavci (i): 
– tepelnému ošetření při teplotě 65 °C po dobu nejméně tří hodin, po němž následuje 

kontrola účinnosti, 
– ozáření dávkou 2,5 megarad nebo paprsky gama, po němž následuje kontrola účinnosti, 
– tepelnému ošetření při teplotě v jádře nejméně 90 °C, po němž následuje kontrola 

účinnosti, nebo 
– jakékoliv jiné úpravě uskutečněné v souladu s postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2. 

4.  Zvláštní podmínky vztahující se k dovozu výrobků používaných při diagnostice in vitro a k dovozu 
laboratorních činidel mohou být v případě potřeby stanoveny postupem podle čl. 33 odst. 2. 

1774/2002 

KAPITOLA  V 

Požadavky na sérum koňovitých 

A. Surovina 
1. Sérum musí: 

(a) pocházet z koňovitých, kteří nevykazují žádné příznaky závažných přenosných onemocnění 
uvedených ve směrnici 90/426/EHS(1) nebo jiných závažných přenosných onemocnění, k nimž jsou 
koňovití vnímaví; a 

(b) být získáno v zařízeních nebo střediscích nepodléhajících žádným zdravotním omezením 
podle uvedené směrnice. 

                                                      
(1)  Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990, o veterinárních podmínkách, kterými se řídí přemísťování 

koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. č. L 224, 18. 8. 1990, s. 42). Směrnice naposledy pozměněna 
rozhodnutím Komise 2001/298/ES (Úř. věst. č. L 102, 12. 4. 2001, s. 63). 
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B. Dovoz 
2. Členské státy musí povolit dovoz séra koňovitých, pokud toto sérum: 

668/2004 
(a) pochází z koňovitých narozených a chovaných ve třetí zemi, uvedené na seznamu části XIII přílohy 

XI; 

1774/2002 
 (b) bylo získáno, zpracováno a odesláno v souladu s následujícími podmínkami: 

(i) pochází ze země, v níž jsou povinné hlášením následující nákazy: mor koní, hřebčí nákaza, 
vozhřivka, encefalomyelitida koní (všechny typy včetně venezuelské encefalomyelitidy koní), 
infekční anemie koní, vezikulární stomatitida, vzteklina, sněť slezinná, 

(ii) bylo získáno pod dozorem veterinárního lékaře od koňovitých, kteří při odběru nevykazovali 
klinické příznaky infekčních onemocnění, 

(iii) bylo získáno od koňovitých, kteří od narození pobývali na území třetí země nebo kteří – 
v případě úřední regionalizace podle právních předpisů Společenství – od narození pobývali 
v částech území třetí země, v nichž se: 
– během posledních 2 let nevyskytla venezuelská encefalomyelitida koní, 
– během posledních 6 měsíců nevyskytla hřebčí nákaza, a 
– během posledních 6 měsíců nevyskytla vozhřivka; 

(iv) bylo získáno od koňovitých, kteří nikdy nepobývali v hospodářství podléhajícím omezení 
z veterinárních důvodů, nebo byli v hospodářství, ve kterém: 
– v případě encefalomyelitidy koní byli koňovití postižení touto nákazou poraženi nejméně 6 

měsíců před datem odběru, 
– v případě infekční anemie koní byla nakažená zvířata poražena a zbývající zvířata 

vykazovala ve dvou Cogginsových testech provedených v rozmezí 3 měsíců negativní 
výsledky, 

– v případě vezikulární stomatitidy byl zákaz odvolán nejméně 6 měsíců před datem odběru, 
– v případě vztekliny byl poslední případ zaznamenán nejméně 1 měsíc před datem odběru, 
– v případě sněti slezinné byl poslední případ zaznamenán nejméně 15 dní před datem 

odběru, nebo 
– všechna zvířata živočišných druhů vnímavých k nákaze, která se nacházejí  v hospodářství, 

byla poražena a prostory byly vydezinfikovány nejméně 30 dní před datem odběru (nebo 
v případě sněti slezinné nejméně 15 dní před datem odběru); 

(v) bylo podrobeno veškerým ochranným opatřením zamezujícím během produkce, manipulace 
a balení kontaminaci patogeny; 

(vi) bylo zabaleno do uzavřených nepropustných nádob zřetelně označených nápisem „sérum 
koňovitých“ a opatřených registračním číslem podniku odběru; 

(c) pochází ze závodu schváleného příslušným orgánem třetí země a splňujícího zvláštní podmínky 
stanovené v tomto nařízení; a 

668/2004 
(d) je doprovázeno veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 4A přílohy X.  

1774/2002   
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KAPITOLA  VI 

Požadavky na kůže kopytníků 

A. Oblast působnosti 
1. Ustanovení této kapitoly se nevztahují na: 

(a) kůže kopytníků splňující požadavky směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964, 
o hygienických problémech ovlivňujících obchodování s čerstvým masem uvnitř Společenství( )1 ; 

(b) kůže kopytníků, které byly podrobeny úplnému činění; 
(c) na kůže typu „wet blue“; 
(d) na vypiklované holiny (tzv. „pickled pelts“); 
(e) na vyloužené kůže (ošetřené za použití vápna a solného roztoku při pH 12 – 13 po dobu nejméně 8 

hodin). 
2. V rámci oblasti působnosti definované v odstavci 1 se ustanovení této kapitoly vztahují na čerstvé, 

chlazené a ošetřené kůže. Pro účely uvedené kapitoly se pojmem „ošetřené kůže“ rozumí kůže, které 
byly: 
(a) sušeny; 
(b) nasoleny na sucho nebo na mokro nejméně 14 dní před odesláním; 
(c) nasoleny mořskou solí s přídavkem 2 % uhličitanu sodného nejméně na 7 dní; 
(d) sušeny 42 dní při teplotě nejméně 20 °C; nebo 
(e) konzervovány jiným postupem než činěním, stanoveným postupem podle čl. 33 odst. 2. 

B. Obchodování 
3. Obchodování s čerstvými nebo chlazenými kůžemi podléhá stejným hygienickým podmínkám, jako jsou 

hygienické podmínky vztahující se na čerstvé maso podle směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. 
prosince 1972, o hygienických problémech ovlivňujících obchodování s čerstvým masem uvnitř 
Společenství( )2 . 

4. Obchodování s ošetřenými kůžemi je povoleno pod podmínkou, že každou zásilku doprovází obchodní 
doklad stanovený v příloze II, který potvrzuje, že: 
(a) kůže byly ošetřeny v souladu s odstavcem 2; a 
(b) zásilka nepřišla do styku s jinými živočišnými produkty nebo zvířaty, představujícími nebezpečí 

šíření závažného přenosného onemocnění. 

C. Dovoz 
5. Členské státy musí povolit dovoz čerstvých nebo chlazených kůží, pokud tyto kůže: 

(a) byly získány ze zvířat uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo c); 

668/2004 
(b) pocházejí ze třetí země nebo – v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Společenství – 

pocházejí z části třetí země, uvedené na seznamu stanoveném v části XIV bodu A přílohy XI 
a která: 
(i) byla nejméně 12 měsíců před odesláním prostá: 

– klasického moru prasat, 
– afrického moru prasat, a 
– moru skotu, a 

                                                      
( )1   Úř. věst. č. 121, 29. 7. 1964, s. 2012. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/23/ES (Úř. věst. č. L 243, 11. 

10. 1995, s. 7). 
( )2   Úř. věst. č. L 302, 31. 12. 1972, s. 24. Směrnice naposledy pozměněná Aktem o přistoupení z roku 1994. 
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(ii) byla nejméně 12 měsíců před odesláním prostá slintavky a kulhavky a v níž nejméně 12 měsíců 
před odesláním nebylo prováděno očkování proti slintavce a kulhavce; 

1774/2002 
 (c) byly získány: 

(i) ze zvířat, která pobývala na území země původu nejméně 3 měsíce před porážkou nebo, 
v případě zvířat mladších než 3 měsíce, od narození, 

(ii) v případě kůží ze sudokopytníků, ze zvířat, která pocházela z hospodářství, ve kterých se 
v předchozích 30 dnech nevyskytl žádný případ slintavky a kulhavky a v jejichž okolí 
o poloměru 10 kilometrů se v předchozích 30 dnech nevyskytl žádný případ slintavky 
a kulhavky, 

(iii) v případě kůží z prasat ze zvířat, která pocházela z hospodářství, ve kterých se v předchozích 
30 dnech nevyskytl žádný případ vezikulární choroby prasat nebo v předchozích 40 dnech 
žádný případ klasického moru prasat nebo afrického moru prasat a v jejichž okolí o poloměru 
10 kilometrů se v předchozích 30 dnech nevyskytl žádný případ těchto nákaz, nebo 

(iv) ze zvířat, která při prohlídce ante mortem, provedené na jatkách během 24 hodin 
před porážkou, nevykazovala žádné příznaky slintavky a kulhavky, moru skotu, klasického 
moru prasat, afrického moru prasat nebo vezikulární choroby prasat; 

(d) byly podrobeny veškerým ochranným opatřením zamezujícím rekontaminaci patogeny; a 
(e) jsou doprovázeny osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 5A přílohy X. 

6. Členské státy musí povolit dovoz ošetřených kůží, pokud tyto kůže : 
(a) byly získány ze zvířat uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b), c) nebo k); 
(b) jsou doprovázeny osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 5B přílohy X; 

668/2004 
(c) pocházejí buď: 

(i) ze třetí země nebo v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Společenství z části 
třetí země, která je uvedena na seznamu stanoveném v části XIV bodu B přílohy XI a byly 
ošetřeny v souladu s odstavcem 2, nebo  

(ii) ze zvířat pocházejících z jiných oblastí třetí země nebo z jiných třetích zemí a byly ošetřeny 
v souladu s odst. 2 písm. c) nebo d), nebo 

(iii) z přežvýkavců a byly ošetřeny v souladu s odstavcem 2 a pocházejí ze třetí země nebo, 
v případě regionalizace v souladu s právními předpisy Společenství z části třetí země uvedené 
na seznamu stanoveném v části XIV bodu C přílohy XI. V tom případě je osvědčení podle 
písmene b) nahrazeno prohlášením podle vzoru stanoveného v kapitole 5C přílohy X, aby bylo 
provedeno nebo potvrzeno splnění uvedených požadavků;  

1774/2002 
(d) v případě solených kůží přepravovaných lodí byly tyto kůže nasoleny před dovozem na dobu 

uvedenou v osvědčení doprovázejícím zásilku; a 
(e) zásilka nepřišla do styku s jinými živočišnými produkty nebo s živými zvířaty představujícími 

nebezpečí šíření závažného přenosného onemocnění. 
7. Čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže  kopytníků musí být dováženy v kontejnerech, silničních 

dopravních prostředcích, železničních vagonech nebo v žocích, zapečetěných příslušným orgánem 
odesílající třetí země. 
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KAPITOLA  VII 

Požadavky na lovecké trofeje 

A. Suroviny 
1. Aniž jsou dotčena opatření přijatá podle nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996, 

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodování s nimi(1), 
lovecké trofeje: 
(a) z kopytníků a ptáků, které byly podrobeny úplné preparaci zajišťující jejich konzervaci při teplotách 

prostředí; a 
(b) z jiných živočišných druhů, než jsou kopytníci a ptáci, 
nepodléhají žádnému zákazu ani omezení z veterinárních důvodů. 

2. Aniž jsou dotčena opatření přijatá podle nařízení (ES) č. 338/97, lovecké trofeje z kopytníků a ptáků, 
které nebyly podrobeny preparaci uvedené v odst. 1 písm. a), podléhají následujícím podmínkám. Tyto 
trofeje musí: 
(a) pocházet ze zvířat pocházejících z oblasti, která nepodléhá omezením v důsledku výskytu 

závažných přenosných onemocnění, k nimž jsou zvířata dotyčných živočišných druhů vnímavá; 
nebo 

(b) splňovat podmínky stanovené v odstavcích 3 nebo 4, pokud pocházejí ze zvířat pocházejících 
z oblasti podléhající omezením v důsledku výskytu závažných přenosných onemocnění, k nimž jsou 
zvířata dotyčných živočišných druhů vnímavá. 

3. Lovecké trofeje, které tvoří výhradně kosti, rohy, kopyta, paznehty, drápy, parohy nebo zuby, musí: 
(a) být na přiměřenou dobu ponořeny do vařící vody, aby bylo zaručeno odstranění všech jiných tkání, 

než jsou kosti, rohy, kopyta, paznehty, drápy, parohy nebo zuby; 
(b) být dezinfikovány prostředkem povoleným příslušným orgánem, zejména peroxidem vodíku 

v případě částí tvořených kostmi; 
(c) být neprodleně po ošetření, aniž by přišly do styku s jinými produkty živočišného původu, které by 

je mohly kontaminovat, zabaleny do samostatného, průhledného a uzavřeného obalu zamezujícího 
následné kontaminaci; a 

(d) být doprovázeny dokladem nebo osvědčením osvědčujícím splnění výše uvedených podmínek. 
4. Lovecké trofeje, které tvoří výhradně kůže, musí: 

(a) být: 
(i) usušeny, nebo 
(ii) nasoleny na sucho nebo na mokro po dobu nejméně 14 dní před odesláním, nebo 
(iii) konzervovány jiným způsobem než činěním, schváleným postupem podle čl. 33 odst. 2; 

(b) aniž by přišly do styku s jinými produkty živočišného původu, které by je mohly kontaminovat, být 
neprodleně po ošetření zabaleny do samostatného, průhledného a uzavřeného obalu zamezujícího 
následné kontaminaci; a 

(c) být doprovázeny dokladem nebo osvědčením osvědčujícím splnění výše uvedených podmínek. 

B. Dovoz 
5. Členské státy musí povolit dovoz ošetřených loveckých trofejí z kopytníků a ptáků, které tvoří výhradně 

kosti, rohy, kopyta, paznehty, drápy, parohy, zuby, kůže ze třetích zemí, pokud tyto lovecké trofeje: 
(a) jsou doprovázeny osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 6A přílohy X; a 

                                                      
(1)  Úř. věst. č. L 61, 3. 3. 1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise č. 1579/2001 (Úř. věst. č. L 

209, 2. 8. 2001, s. 14). 
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(b) splňují požadavky odstavců 3 a 4. Kůže nasolené na sucho nebo na mokro, přepravované lodí, však 
nemusí být nasoleny na dobu 14 dní před odesláním za předpokladu, že byly nasoleny na dobu 14 
dní před dovozem. 

668/2004 
(c) pocházejí ze třetí země uvedené na seznamu stanoveném v části XV bodu A přílohy XI. 

1774/2002 
6. Členské státy musí v souladu s požadavky odstavce 7 povolit dovoz loveckých trofejí z kopytníků 

a ptáků, které jsou tvořeny celými anatomickými částmi a které nebyly žádným způsobem ošetřeny, 
ze třetích zemí: 

668/2004 
(a) které jsou uvedeny na seznamu stanoveném v části XV bodu B a bodu C přílohy XI podle potřeby, 

a  

1774/2002  
(b) ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných živočišných druhů. 

7. Členské státy musí povolit dovoz loveckých trofejí uvedených v odstavci 6, pokud tyto trofeje: 
(a) pocházejí ze zvířat pocházejících z oblasti, která nepodléhá omezením v důsledku výskytu 

závažných přenosných onemocnění, k nimž jsou zvířata dotyčných živočišných druhů vnímavá; 
(b) aniž by přišly do styku s jinými produkty živočišného původu, které by je mohly kontaminovat, 

byly neprodleně po ošetření zabaleny do samostatného, průhledného a uzavřeného obalu 
zamezujícího následné kontaminaci; a 

(c) jsou doprovázeny osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 6B přílohy X. 

KAPITOLA  VIII 

Požadavky na vlnu, chlupy, prasečí štětiny, peří a části peří 

A. Suroviny 

808/2003 

1. (a)  Nezpracovaná vlna, nezpracované chlupy, nezpracované prasečí štětiny a nezpracované peří a části 
peří musí být získávány ze zvířat uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo k). Musí být bezpečně 
uzavřeny do obalů a suché. Avšak v případě nezpracovaného peří a částí peří odeslaného z jatek 
přímo do zpracovatelského závodu, může příslušný orgán povolit výjimku z požadavku na suchost 
za předpokladu, že: 
(i) jsou přijata všechna nezbytná opatření k zabránění jakémukoliv možnému šíření nákazy, 
(ii) přeprava se provádí v kontejnerech a/nebo vozidlech zabezpečených proti jakémukoliv úniku, 

které musejí být bezprostředně po každém použití vyčištěny a vydezinfikovány, a 
(iii) udělení uvedené výjimky oznámí členské státy Komisi. 

(b) Přemístění prasečích štětin z oblastí s enzootickým výskytem afrického moru prasat je zakázána 
s výjimkou prasečích štětin, které: 
(i) byly vařeny, barveny nebo běleny, nebo 
(ii) byly ošetřeny jiným způsobem, který zaručeně usmrcuje původce nákaz, za předpokladu, že je 

předložen doklad o tomto působení v podobě osvědčení od veterinárního lékaře zodpovědného 
za místo původu. Průmyslové praní nesmí být považováno za druh ošetření pro účely tohoto 
ustanovení. 

- 70 - Rev. 25. 3. 2005



2002_1774_ rev 25.3.2005, 14:45 Nařízení (ES) č. 1774/2002 

1774/2002 
2. Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na ozdobné peří nebo peří: 

(a) přepravované cestujícími k jejich soukromé potřebě; nebo 
(b) ve formě zásilek zasílaných soukromým osobám k neobchodním účelům. 

B. Dovoz 
3. Členské státy musí povolit dovoz prasečích štětin ze třetích zemí nebo – v případě regionalizace 

podle právních předpisů Společenství – z oblastí třetích zemí, pokud tyto prasečí štětiny: 
(a) byly získány ze zvířat pocházejících ze země původu a poražených na jatkách v zemi původu; a 
(b) (i) zásilku doprovází osvědčení podle vzoru stanoveného v kapitole 7A přílohy X, pokud se 

v předchozích 12 měsících nevyskytl žádný případ afrického moru prasat, nebo 
(ii) zásilku doprovází osvědčení podle vzoru stanoveného v kapitole 7B přílohy X, pokud se 

v předchozích 12 měsících vyskytl jeden nebo více případů afrického moru prasat. 

668/2004 
(c) pocházejí ze třetí země, která je uvedena na seznamu části VIII přílohy XI. 

1774/2002 
4. Členské státy musí povolit dovoz nezpracované vlny, chlupů, peří a částí peří, pokud jsou: 

(a) bezpečně uzavřeny do obalu a jsou suché; 
(b) zaslány přímo do technického závodu nebo do závodu pro přechodnou manipulaci v podmínkách 

zamezujících jakémukoli šíření patogenů. 

668/2004 

KAPITOLA  IX 

Požadavky na včelařské produkty 

A. Suroviny 
1. Produkty chovu včel určené výhradně pro použití v chovech včel: 

(a) nesmějí pocházet z oblasti, na které se vztahuje zákaz z důvodu výskytu: 
(i) moru včelího plodu (Paenibacillus larvae larvae) s výjimkou případu, kdy příslušný orgán 

posoudil riziko jako zanedbatelné, vydal zvláštní povolení k použití pouze v daném členském 
státě a přijal všechna nezbytná opatření k zajištění, aby se tato nákaza nešířila,  

(ii) roztočíkové nákazy včel (Acarapis woodi (Rennie)) s výjimkou, pokud oblast určení získala 
doplňkové záruky v souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice 92/65/EHS(1),  

(iii) lesknáčka Aethina tumida, nebo 
(iv) roztoče rodu Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), a 

(b) splňuje požadavky uvedené v čl. 8 písm. a) směrnice 92/65/EHS. 

B. Dovoz 
2. Protože se lesknáček Aethina tumida a roztoči rodu Tropilaelaps ve Společenství nevyskytují, musí být 

stanovena následující doplňková bezpečnostní opatření, která se týkají dovozu včelařských produktů. 

                                                      
(1)    Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, 

vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární 
předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. č. L 268, 14. 9. 1992, s. 54).   
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3. Členské státy musí povolit dovoz včelařských produktů určených pro použití ve včelařství, pokud: 
(a) pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v části XII přílohy XI, 
(b) (i)  jsou nové a nebyly ještě použity a nepřišly do styku se včelami nebo použitými včelařskými 

produkty, nebo, 
(ii) byly vystaveny teplotě –12 °C nebo nižší po dobu nejméně 24 hodin, nebo 
(iii) v případě vosku, byl materiál před vývozem rafinován nebo přepuštěn, 

(c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 13 přílohy X.  

1774/2002 

KAPITOLA  X 

Požadavky na kosti a výrobky z kostí (s výjimkou kostní moučky), rohy a výrobky z rohů 
(s výjimkou rohové moučky) a kopyta/paznehty a výrobky z kopyt/paznehtů (s výjimkou 
kopytní/paznehtní moučky), určené k jinému použití, než je použití jako krmné suroviny, 

organická hnojiva nebo prostředky pro zlepšení půdy 

1. Členské státy musí povolit dovoz kostí a výrobků z kostí (s výjimkou kostní moučky), rohů a výrobků 
z rohů (s výjimkou rohové moučky) a kopyt/paznehtů a výrobků z kopyt/paznehtů (s výjimkou 
kopytní/paznehtní moučky) k výrobě technických produktů, pokud tyto produkty: 
(a) jsou před vývozem usušeny, ale nejsou chlazeny nebo mraženy; 
(b) jsou přepravovány ze země původu pouze po souši nebo po moři přímo na stanoviště hraniční 

kontroly ve Společenství a nejsou překládány v žádném přístavu nebo místě mimo Společenství; 
(c) jsou po kontrole dokladů, stanovené ve směrnici 97/78/ES, přepraveny přímo do technického 

závodu. 

668/2004 
(d) pocházejí ze třetí země uvedené na seznamu stanoveném v části XVII přílohy XI. 

1774/2002 
2. Každou zásilku musí doprovázet: 

(a) obchodní doklad, orazítkovaný příslušným orgánem dozorujícím podnik původu a obsahující 
následující údaje: 
(i) země původu, 
(ii) název podniku produkce, 
(iii) druh produktu (sušené kosti/sušený výrobek z kostí/sušené rohy/sušený výrobek z rohů/sušená 

kopyta/sušené paznehty/sušený výrobek z kopyt/sušený výrobek z paznehtů), a 
(iv) skutečnost, že výrobek: 

– pochází ze zdravých zvířat poražených na jatkách, nebo 
– byl sušen po dobu 42 dní při průměrné teplotě nejméně 20 °C, nebo 
– byl před sušením po dobu 1 hodiny zahříván na teplotu v jádře nejméně 80 °C, nebo 

668/2004 
– byl před sušením po dobu nejméně 1 hodiny zpopelňován při teplotě v jádře nejméně 

800 °C, nebo 

1774/2002 
– byl před sušením podroben okyselení, při kterém bylo v jádře udržováno pH nižší než 6 

po dobu nejméně 1 hodiny, a 
není v jakékoli fázi určen k použití v potravinách, krmných surovinách, organických hnojivech 
nebo prostředcích ke zlepšení půdy; a 
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668/2004 
(b) prohlášení dovozce, které odpovídá vzoru stanovenému v kapitole 16 přílohy X a  které musí být 

přinejmenším v jednom z úředních jazyků členského státu, kterým zásilka poprvé vstupuje 
do Společenství, a přinejmenším v jednom z úředních jazyků členského státu určení: 

1774/2002  

„VZOR  PROHLÁŠENÍ 
Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že dovážím do Společenství následující produkty: kosti a výrobky 
z kostí (s výjimkou kostní moučky), rohy a výrobky z rohů (s výjimkou rohové moučky) a kopyta/paznehty 
a výrobky z kopyt/paznehtů (s výjimkou kopytní/paznehtní moučky), a prohlašuji, že tyto produkty nebudou 
v jakékoli fázi určeny k použití v potravinách, krmných surovinách, organických hnojivech nebo 
prostředcích ke zlepšení půdy a budou přepraveny přímo do následujícího zpracovatelského podniku: 

 

Název ......................................................................  Adresa ..................................................................... 

Dovozce 

Název ......................................................................  Adresa ..................................................................... 

Vyhotoveno v .........................................................  .................................................................................. 
 (místo) (datum) 

Podpis .................................................................................................................................................................. 

Číslo jednací uvedené v osvědčení stanoveném v příloze B k rozhodnutí Komise 93/13/EHS: 

.............................................................................................................................................................................. 

Úřední razítko stanoviště hraniční kontroly vstupu do ES 

 

Podpis .................................................................................................................................................................. 
(podpis úředního veterinárního lékaře stanoviště hraniční kontroly) 

............................................................................................................................................................................ „ 
(jméno hůlkovým písmem) 

 
3. Při odeslání na území Společenství musí být produkty uzavřeny v úředně zapečetěných kontejnerech 

nebo dopravních prostředcích, nebo musí být přepravovány lodí jako volně ložené. Pokud jsou 
přepravovány v kontejnerech, musí být tyto kontejnery a ve všech případech rovněž veškeré průvodní 
doklady opatřeny názvem a adresou technického závodu. 

668/2004 
4. Po provedení hraniční kontroly stanovené ve směrnici 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými 

v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být materiál přepraven přímo do technického závodu. 

1774/2002 
5. Aby bylo zajištěno, že produkty jsou opravdu použity k zamýšleným účelům, musí být během výroby 

vedeny záznamy o množství a druhu produktů. 
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668/2004 

KAPITOLA  XI 

Vedlejší živočišné produkty na výrobu krmiv včetně krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, 
farmaceutických přípravků a jiných technických produktů 

Členské státy musí povolit dovoz vedlejších živočišných produktů určených na výrobu krmiv včetně krmiv 
pro zvířata v zájmovém chovu, farmaceutických přípravků a jiných technických produktů, pokud tyto 
vedlejší živočišné produkty: 
1. pocházejí ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamech stanovených v části VI a VII bodech A a B 

přílohy XI podle potřeby; 
2. sestávají pouze z vedlejších živočišných produktů, které jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 písm. a) až j) 

a/nebo, pokud jsou určeny k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, z materiálu získaného 
ze zvířat ošetřených podle druhého odstavce článku 28; 

 Avšak vedlejší živočišné produkty k použití v krmivu pro farmová kožešinová zvířata musí sestávat 
pouze z vedlejších živočišných produktů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) a vedlejší živočišné 
produkty k použití v syrovém krmivu pro zvířata v zájmovém chovu musí sestávat pouze z vedlejších 
živočišných produktů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a); 

3. byly v závodě původu hluboce zmraženy nebo byly uchovávány v souladu s právními předpisy 
Společenství tak, aby bylo zabráněno kažení mezi odesláním a doručením do závodu určení; 

4. byly podrobeny veškerým ochranným opatřením zamezujícím kontaminaci patogeny; 
5. byly zabaleny do nových obalů bránících jakémukoliv úniku; 
6. jsou doprovázeny osvědčením podle vzorů stanovených v kapitole 8A, kapitole 8B nebo kapitole 3D 

přílohy X;  
7. po provedení hraniční kontroly stanovené ve směrnici 97/78/ES jsou v souladu s podmínkami 

stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice přepraveny přímo buď: 
(a) do závodu na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nebo do technického závodu, který 

poskytl záruku, že tyto vedlejší živočišné produkty budou použity pouze k účelu výroby krmiv pro 
zvířata v zájmovém chovu nebo technických produktů, jak v případě potřeby upřesní příslušný 
orgán, a neopustí závod bez ošetření jinak než k přímé likvidaci, nebo  

(b)  do závodů pro přechodnou manipulaci, nebo 
(c)  ke schválenému a registrovanému uživateli či do schváleného a registrovaného sběrného střediska, 

kteří poskytli záruky, že vedlejší živočišné produkty budou použity pouze k povoleným účelům, 
které v případě potřeby upřesní příslušný orgán, 

a 
8.1. v případě surovin k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, které jsou získány ze zvířat, která byla 

ošetřena určitými látkami zakázanými v souladu se směrnicí 96/22/ES, jak je uvedeno ve druhém 
odstavci článku 28 tohoto nařízení: 
(a) musí být ve třetí zemi před vstupem na území Společenství označeny na každé vnější straně 

každého zmraženého bloku křížem ze zkapalněného dřevěného uhlí nebo aktivního uhlí tak, aby 
označení pokrývalo nejméně 70 % délky úhlopříčky zmraženého bloku a nejméně 10 cm šířky; 

(b) musí být, v případě materiálu, který není zmražen, ve třetí zemi před vstupem na území 
Společenství označeny postříkáním zkapalněným dřevěným uhlím nebo použitím práškového 
dřevěného uhlí tak, aby bylo dřevěné uhlí na materiálu zřetelně viditelné; 

(c) musí být přepraveny přímo do: 
(i) závodu určení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu v souladu s bodem 7 písm. a) 

výše, 
nebo 

- 74 - Rev. 25. 3. 2005



2002_1774_ rev 25.3.2005, 14:45 Nařízení (ES) č. 1774/2002 

(ii) závodu pro přechodnou manipulaci v souladu s bodem 7 písm. b) výše a odtud přímo do 
závodu na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v bodu (i) za předpokladu, 
že závod pro přechodnou manipulaci: 
– zachází pouze s materiálem, na který se vztahuje tento bod 8.1, nebo 
– zachází pouze s materiálem určeným pro závod na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém 

chovu, o kterém se pojednává v bodu (i); 
a 

(d) musí se s nimi zacházet tak, aby označení uvedené v písm. a) a b) bylo odstraněno až v závodě 
určení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a pouze bezprostředně před použitím 
materiálu k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu; 

8.2. pokud zásilka sestává ze surovin, které byly ošetřeny v souladu s bodem 8.1 výše, a z jiných surovin, 
které ošetřeny nebyly, musí být všechny suroviny v zásilce označeny v souladu s bodem 8.1 písm. a) a 
b) výše. 

8.3. označení uvedená v bodě 8.1 písm. a) a b) a 8.2 zůstanou viditelná od odeslání až do doručení do závodu 
určení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. 

KAPITOLA  XII 

Tavené nebo škvařené tuky z materiálu 2. kategorie určené k tukařským účelům 

A. Normy zpracování 
1. Tavené nebo škvařené tuky získané z materiálu 2. kategorie pro tukařské účely se musí vyrábět 

metodami 1 až 5 podle kapitoly III přílohy V. 
2. Tavené nebo škvařené tuky získané z přežvýkavců musí být vyčištěny tak, aby maximální hodnota 

zbývajících celkových nerozpustných nečistot nepřesahovala 0,15 % hmotnostních; 

B.  Dovoz tavených nebo škvařených tuků 
3. Členské státy musí povolit dovoz tavených nebo škvařených tuků získaných z materiálů 2. kategorie, 

které jsou určeny ke zpracování metodou, která přinejmenším vyhovuje normám pro některý z postupů 
popsaných v kapitole III přílohy VI, pokud: 
(a) pocházejí ze třetí země, která je uvedena na seznamu Společenství stanoveném v části IV přílohy 

XI, 
(b) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením, a 
(c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 10B přílohy X. 

4. Tavené nebo škvařené tuky musí být ze země původu přepraveny po souši a/nebo po moři přímo 
na stanoviště hraniční kontroly ve Společenství; 

5. Po provedení kontrol stanovených ve směrnici 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 
odst. 4 uvedené směrnice, musí být tavené nebo škvařené tuky přepraveny do tukového závodu 2. 
kategorie, v němž mají být zpracovány na tukové deriváty. 

6. Ve veterinárním osvědčení podle odstavce 3 musí být uvedeno, že: 
(i)  tavené nebo škvařené tuky nebudou přesměrovány k jinému použití než k dalšímu zpracování 

metodou, která přinejmenším vyhovuje normám jednoho z postupů uvedených v kapitole III přílohy 
VI, a 

(ii) výsledné tukové deriváty budou použity pouze v organických hnojivech nebo přípravcích 
ke zlepšování půdy nebo k jiným technickým účelům, jinak než v kosmetických, farmaceutických a 
zdravotnických přípravcích. 
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7. Veterinární osvědčení podle odstavce 3 musí být předloženo příslušnému orgánu stanoviště hraniční 
kontroly v místě prvního vstupu zboží do Společenství a pak musí kopie doprovázet zásilku až do 
závodu určení. 

8. Po kontrolách uvedených ve směrnici 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 
uvedené směrnice musí být tavené nebo škvařené tuky přepraveny přímo do závodu určení. 

KAPITOLA  XIII 

Tukové deriváty 

A. Normy zpracování 
1. Pokud je tavený nebo škvařený tuk vyrobený z materiálu 2. kategorie používán k výrobě tukových 

derivátů, je používán postup, který přinejmenším vyhovuje normám jednoho z postupů uvedených 
v kapitole III přílohy VI. 

B. Dovoz 
2. Členské státy povolují dovoz tukových derivátů pouze pokud každou zásilku doprovází veterinární 

osvědčení podle vzoru stanoveného v kapitole 14A nebo 14B přílohy X.  
3. Ve veterinárním osvědčení podle odstavce 2 musí být uvedeno: 

(a) zda tukové deriváty pocházejí z materiálů 2. nebo 3. kategorie či nikoliv, 
(b) v případě tukových derivátů vyrobených z materiálu 2. kategorie musí výrobky: 

(i) být vyrobeny metodou, která přinejmenším vyhovuje normám jednoho z postupů uvedených 
v kapitole III přílohy VI, a 

(ii) mají být použity pouze v organických hnojivech nebo přípravcích k zlepšení půdy nebo k jiným 
technickým účelům, jinak než v kosmetických, farmaceutických a zdravotnických přípravcích. 

4. Veterinární osvědčení podle odstavce 2 musí být předloženo příslušnému orgánu stanoviště hraniční 
kontroly v místě prvního vstupu zboží do Společenství a pak musí kopie doprovázet zásilku až do 
závodu určení. 

5. Po kontrolách uvedených ve směrnici 97/78/ES a v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 
uvedené směrnice musí být tavené nebo škvařené tuky přepraveny přímo do závodu určení. 

KAPITOLA  XIV 

Zvláštní požadavky na aromatické vnitřnosti k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu 

Kromě všeobecných požadavků pro schválení stanovených v kapitole I se používají další 
podmínky. 

A. Surovina 
1. Pro výrobu tekutých/sušených zpracovaných produktů živočišného původu používaných ke zvýšení 

chuťových hodnot krmiva pro zvířata v zájmovém chovu mohou být použity pouze vedlejší živočišné 
produkty uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) až j). 

B.  Normy zpracování 
2. Aromatické vnitřnosti musí být ošetřeny metodou a za dodržení parametrů, které zajišťují, že výrobek 

vyhovuje mikrobiologickým normám stanoveným v kapitole II odst. 6 přílohy VIII. Po ošetření musí být 
přijata opatření zajišťující, aby výrobek nebyl vystaven kontaminaci. 
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3. Konečný výrobek musí: 
(a) být zabalen do nového nebo sterilizovaného obalu, nebo 
(b) přepraven jako volně ložený v kontejneru nebo jiném dopravním prostředku, který byl 

před použitím pečlivě vyčištěn a vydezinfikován dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným 
orgánem. 

C. Dovoz 
4. Členské státy musí povolit dovoz aromatických vnitřností, pokud: 

(a) pochází ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu stanoveném v části VII bodu C přílohy XI, 
(b) pocházejí ze závodů na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, které byly schváleny 

příslušným orgánem třetí země a vyhovují zvláštním podmínkám stanoveným v článku 18, 
(c) byly vyrobeny v souladu s tímto nařízením, a 
(d) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v kapitole 3E přílohy X.  
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1774/2002 
PŘÍLOHA  IX 

PRAVIDLA  VZTAHUJÍCÍ  SE  NA  POUŽITÍ  NĚKTERÝCH  MATERIÁLŮ  2.  A  3.  
KATEGORIE  KE  KRMENÍ  NĚKTERÝCH  ZVÍŘAT  V  SOULADU  S  ČL.  23  ODST.  2 

1. Tato příloha se vztahuje pouze na uživatele a sběrná střediska povolené a registrované podle čl. 23 odst. 
2 písm. c) bod (iv), (vi) a (vii). Pro účely této přílohy se pojmem „příslušné materiály“ rozumí vedlejší 
živočišné produkty stanovené v čl. 23 odst. 2 písm. b) a produkty z nich pocházející. 

2. Příslušné materiály musí být přepraveny k uživateli nebo do sběrného střediska v souladu s přílohou II. 

808/2003 
2a. S celými těly mrtvých zvířat se při sběru a přepravě zachází jako s materiálem kategorie 2, aniž je 

dotčen požadavek na odstraňování specifikovaného rizikového materiálu za účelem následné likvidace 
předtím, než smí být zbytek těla použit ke krmení zvířat v souladu s článkem 23. 

1774/2002 
3. Sběrná střediska musí: 

(a) splňovat přinejmenším následující požadavky přílohy V: 
(i) kap. I odst. 1 písm. a), b), c), d) a f), kap. I odst. 2, 3, a 4; a 
(ii) kap. II odst. 1, 2, 4, 5 a 9; a 

(b) mít vhodné vybavení k likvidaci nepoužitých nezpracovaných příslušných materiálů, nebo musí tyto 
materiály odeslat v souladu s tímto nařízením do zpracovatelského závodu nebo ke spálení 
do spalovny či spoluspalovny. 

Členské státy mohou povolit použití zpracovatelských závodů 2. kategorie jako sběrných středisek. 
4. Kromě záznamů požadovaných v souladu s přílohou II se musí ve vztahu k příslušným materiálům 

rovněž zaznamenávat následující údaje: 
(a) v případě konečných uživatelů použité množství materiálů a datum použití materiálů; a 
(b) v případě sběrných středisek: 

(i) množství materiálů ošetřených v souladu s odstavcem 5; 
(ii) název a adresa všech konečných uživatelů nakupujících tyto materiály; 
(iii) provozy, v nichž jsou materiály určeny k použití; 
(iv) množství odeslaných materiálů; a 
(v) datum odeslání materiálů. 

5. Provozovatelé sběrných středisek dodávajících konečným uživatelům jiné příslušné materiály než jsou 
rybí droby, musí zajistit, aby tyto materiály: 
(a) byly podrobeny některému z následujících ošetření (buď ve sběrném středisku nebo na jatkách 

schválených příslušným orgánem v souladu s právními předpisy Společenství): 
(i) denaturace roztokem barviva, schváleným příslušným orgánem. Roztok musí mít takovou 

koncentraci, aby bylo obarvení na materiálech zřetelně viditelné. Roztokem musí být pokryt 
celý povrch všech kusů materiálu, což se provádí buď namočením do roztoku nebo postřikem 
tímto roztokem, nebo je roztok použit jiným způsobem; 

(ii) sterilizace, což je vaření nebo paření pod tlakem do té doby než jsou všechny kusy materiálu 
důkladně uvařené; 

(iii) jakékoli jiné ošetření schválené příslušným orgánem; a 
(b) byly po šetření a před odesláním zabaleny do obalu, který je zřetelně a čitelné označen názvem 

a adresou sběrného střediska a údajem „není určeno k lidské spotřebě“. 

________ 
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668/2004 

PŘÍLOHA  X 

VZORY  VETERINÁRNÍCH  OSVĚDČENÍ  PRO  DOVOZ  NĚKTERÝCH  VEDLEJŠÍCH  
ŽIVOČIŠNÝCH  PRODUKTŮ  A  Z  NICH  ZÍSKANÝCH  PRODUKTŮ 

ZE  TŘETÍCH  ZEMÍ 

Poznámky 
(a) Veterinární osvědčení vystavuje vyvážející země podle vzorů uvedených v této příloze X v souladu 

s příslušným vzorem, který odpovídá dotyčným vedlejším živočišným produktům. Obsahují potvrzení 
seřazená podle čísel uvedených ve vzorech, která jsou požadována pro kteroukoliv třetí zemi, a případně 
doplňkové záruky, které jsou požadovány pro vyvážející třetí zemi nebo její část. 

(b) Originál každého osvědčení sestává z jednoho listu, oboustranně, nebo, pokud je požadováno více textu, 
je v takové podobě, aby všechny potřebné strany tvořily jeden nedělitelný celek. 

(c) Osvědčení je vystaveno přinejmenším v jednom z úředních jazyků členského státu EU, ve kterém má 
být provedena kontrola na stanovišti hraniční kontroly a v jazyku členského státu EU určení. Tyto 
členské státy však mohou v případě potřeby povolit jiné jazyky doprovázené úředním překladem. 

(d) Jestliže jsou z důvodů identifikace položek zásilky k osvědčení přidány další strany, tyto strany se také 
považují za součást originálu osvědčení a na každé ze stran musí být podpis a razítko osvědčujícího 
úředního veterinárního lékaře. 

(e) Pokud osvědčení včetně doplňkových stran podle písmene d) obsahuje více než jednu stranu, je každá 
strana v zápatí očíslována – (číslo strany) z (celkového počtu stran) – a v záhlaví označena kódovým 
číslem osvědčení, které bylo přiděleno příslušným orgánem. 

(f) Originál osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař. Přitom příslušné orgány vyvážející 
země zajistí, aby byly dodrženy zásady osvědčování rovnocenné zásadám osvědčování uvedeným ve 
směrnici Rady 96/93/ES (Úř. věst. č. L 13, 16. 1. 1997, s. 28). 

(g) Podpis musí být v barvě odlišné od barvy vytištěných údajů. Stejné pravidlo platí pro razítka, kromě 
reliéfních (vytlačených) razítek nebo průsvitek (vodoznaků). 

(sh) Originál osvědčení musí doprovázet zásilku na stanoviště hraniční kontroly EU. 

Kapitola 1 až Kapitola 16 
Pozn. SVS ČR, IDO Brno: 

V příloze X kapitola 1 až kapitola 16 je celkem 30 osvědčení a 2 prohlášení, která jsou či budou 
postupně zveřejněna na webové adrese http://www.svscr.cz/dokumenty/eu/dovoz/dovoz.html v 
části „ostatní živočišné produkty ne k lidské spotřebě“. 
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668/2004 

PŘÍLOHA  XI 

SEZNAM  TŘETÍCH  ZEMÍ,  ZE  KTERÝCH  MOHOU  ČLENSKÉ  STÁTY  POVOLIT  
DOVOZ  VEDLEJŠÍCH  ŽIVOČIŠNÝCH  PRODUKTŮ  NEURČENÝCH 

K  LIDSKÉ  SPOTŘEBĚ 

Zařazení země na jeden z následujících seznamů je nezbytnou, nikoliv však dostačující podmínkou pro 
dovoz příslušných produktů z této země. Dovoz také musí splňovat příslušné veterinární a hygienické 
podmínky. 

ČÁST  I 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz mléka a výrobků z mléka 
(veterinární osvědčení kapitoly 2A, 2B a 2C)  

Třetí země uvedené na seznamu ve sloupci B nebo C přílohy rozhodnutí Komise 95/340/ES(1). 

ČÁST  II 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz zpracovaných živočišných 
bílkovin (s výjimkou rybí moučky) (veterinární osvědčení kapitola 1) 

Třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS(2). 

ČÁST  III 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz rybí moučky a rybího tuku 
(veterinární osvědčení kapitoly 1 a 9) 

Třetí země uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí Komise 97/296/ES(3). 

ČÁST  IV 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz tavených 
nebo škvařených tuků (s výjimkou rybího tuku) (veterinární osvědčení kapitoly 10A a 10B) 

Třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS. 
 
 

                                                      
(1)  Úř. věst. L 200, 24. 8. 1995, s. 38 
(2)  Úř. věst. L 146, 14. 6. 1979, s. 15 
(3)  Úř. věst. L 196, 24. 7. 1997, s. 82 
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ČÁST  V 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit 
dovoz výrobků z krve na krmné suroviny (veterinární osvědčení kapitola 4B) 

A. Výrobky z krve kopytníků 
Třetí země nebo části třetích zemí uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, ze 
kterých se povoluje dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných živočišných druhů. 

B. Výrobky z krve jiných živočišných druhů 
Třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS. 
 

416/2005 

ČÁST  VI 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz vedlejších produktů 
živočišného původu a výrobků z krve (s výjimkou výrobků z krve koňovitých) určených 

k technickým účelům, včetně farmaceutického využití (veterinární osvědčení, kapitoly 4C 
a 8B) 

A. Výrobky z krve: 
1. Výrobky z krve kopytníků: 

Třetí země nebo části třetích zemí uvedených v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, 
ze kterých je povolen dovoz všech kategorií čerstvého masa příslušných druhů, a tyto země: 
- (JP) Japonsko. 

2. Výrobky z krve jiných druhů: 
Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS a tyto země: 
- (JP) Japonsko. 

B. Vedlejší živočišné produkty určené k farmaceutickému využití: 
Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, v příloze rozhodnutí Komise 
94/85/ES( )1  nebo v příloze I rozhodnutí Komise 2000/585/E S( ) 2 a tyto země: 
– (JP) Japonsko 
– (PH) Filipíny a 
– (TW) Tchaj-wan. 

C. Vedlejší živočišné produkty určené k jiným technickým účelům než k farmaceutickému využití 
Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, ze kterých je povolen dovoz dané 
kategorie čerstvého masa příslušných druhů, a v příloze I rozhodnutí Komise 94/85/ES nebo v příloze I 
rozhodnutí Komise 2000/585/ES.   

 
 
 
 
 

                                                      
( )1  Úř. věst. č. L 44, 17. 2. 1994, s. 31. 
( )2 Úř. věst. č. L 251, 6. 10. 2000, s. 1. 
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668/2004 

ČÁST  VII (A) 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz vedlejších živočišných 
produktů k výrobě zpracovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (veterinární osvědčení 

kapitoly 3B a 8A) 

A. Vedlejší živočišné produkty ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, včetně farmových a volně žijících 
zvířat 
Třetí země nebo části třetích zemí uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, ze 
kterých se povoluje dovoz takových kategorií čerstvého masa příslušných živočišných druhů a rovněž 
následující země pro uvedené vedlejší produkty: 
– vedlejší živočišné produkty z Bulharska (BG), Lotyšska (LV), Rumunska (RO), [Slovinska (SI)], s 

ohledem na materiály prasat,    
– jihoamerické a jihoafrické země nebo částí těchto zemí, ve kterých je schváleno vykostěné a vyzrálé 

maso příslušných živočišných druhů, s ohledem na vyzrálé a vykostěné maso (včetně bránice) 
a/nebo vyzrálé a opracované droby skotu, koz, ovcí a zvěře (volně žijící nebo farmové).    

B. Suroviny z drůbeže včetně běžců 
Třetí země nebo části třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa, 
které jsou uvedeny na seznamu v příloze I rozhodnutí Komise 94/984/ES( )1  a/nebo v příloze I rozhodnutí 
Komise 2000/609/ES( )2 . 

C. Surovina z ryb 
Třetí země uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí 97/296. 

D. Suroviny z jiných druhů, včetně pernaté zvěře, jiní volně žijící suchozemští savci a zajícovití  
Třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS nebo v příloze I rozhodnutí 
2000/585/ES, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa totožných druhů.     

ČÁST  VII (B) 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz syrových krmiv určených 
k odeslání do Evropského společenství pro zvířata v zájmovém chovu k přímému prodeji 

nebo vedlejších živočišných produktů ke krmení farmových kožešinových zvířat (veterinární 
osvědčení kapitola 3D) 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, v příloze I rozhodnutí 94/984/ES nebo v 
příloze I rozhodnutí 2000/609/ES, ze které členské státy povolují dovoz čerstvého masa z totožných druhů a 
tam kde je povoleno pouze nevykostěné maso. 

V případě rybích materiálů, třetí země uvedené v příloze rozhodnutí 97/296/ES. 

                                                      
( )1  Úř. věst. č. L 378, 31. 12. 1994, s .11.  
( )2   Úř. věst. č. L 258, 12. 10. 2000, s. 49. 
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ČÁST  VII (C) 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz aromatických vnitřností  
pro použití k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu  určené k odeslání do Evropského 

společenství (veterinární osvědčení kapitola 3E) 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, v příloze I rozhodnutí 94/984/ES nebo v 
příloze I rozhodnutí 2000/609/ES,  ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa z totožných 
druhů a tam kde je povoleno pouze nevykostěné maso. 
V případě aromatických vnitřností rybího původu, třetí země uvedené v příloze rozhodnutí Komise 
97/296/ES. 

ČÁST  VIII 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit 
dovoz prasečích štětin (veterinární osvědčení kapitola 7A a 7B) 

A. Pro neošetřené prasečí štětiny, třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, které jsou 
prosté v posledních 12 měsících afrického moru prasat. 

B. Pro ošetřené prasečí štětiny, třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, které 
nemusí být prosté v posledních 12 měsících afrického moru prasat.  

ČÁST  IX 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz hnoje k ošetření půdy 

A. Zpracované výrobky z hnoje 
 Třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS. 

B. Zpracovaný hnůj koňovitých 
 Třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS pro živé koňovité. 

C. Nezpracovaný hnůj drůbeže 
 Třetí země uvedené v příloze I rozhodnutí 94/984/ES.  

ČÁST  X 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz krmiv pro zvířata 
v zájmovém chovu a žvýkacích pamlsků pro psy (veterinární osvědčení kapitoly 3A, 3B a 3C) 

Třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS a následující země: 
(LK) Srí Lanka( ) 1

(JP) Japonsko( ) 2

(TW) Tchajwan(2). 
                                                      
( )1   Žvýkací pamlsky pro psy vyrobené pouze z kůží kopytníků. 
( )2   Zpracované živočišné bílkoviny pouze pro akvarijní rybičky. 
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ČÁST  XI 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz želatiny, 
hydrolyzovaných bílkovin, kolagenu, dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého, a 

fosforečnanu trivápenatého (veterinární osvědčení kapitoly 11 a 12) 

Třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS a následující země: 
(KR) Korejská republika(3)

(MY) Malajsie(3) 

(PK) Pákistán(3)

(TW) Tchajwan(3). 

ČÁST  XII 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit 
dovoz včelařských produktů (veterinární osvědčení kapitola 13) 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS.  

ČÁST  XIII 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit 
dovoz séra koňovitých (veterinární osvědčení kapitola 4A) 

Třetí země nebo části třetích zemí uvedené v příloze I rozhodnutí Komise 2004/211/ES(4), ze kterých je 
povolen dovoz koní na porážku.      

ČÁST  XIV 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit 
dovoz kůže kopytníků (veterinární osvědčení kapitoly 5A, 5B a 5C) 

A. Pro čerstvé nebo chlazené kůže kopytníků, třetí země uvedené na seznamu v části 1 přílohy II 
rozhodnutí 79/542/EHS, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého masa totožných živočišných 
druhů. 

B. Pro ošetřené kůže kopytníků třetí země nebo části třetích zemí uvedené na seznamu v části 1 přílohy II 
rozhodnutí 79/542/EHS 

C. Pro ošetřené kůže přežvýkavců, které jsou určeny k odeslání do Evropského společenství a byly 
nepřetržitě po dobu 21 dní uchovávány odděleně nebo budou před dovozem přepravovány nepřetržitě 21 
dní, všechny třetí země.  

                                                      
(3)  Pouze želatina 
(4)  Úř. věst. č. 73, 11. 3. 2004, s. 1  
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ČÁST  XV 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit 
dovoz lovecké trofeje (veterinární osvědčení kapitoly 6A a 6B) 

A. pro ošetřené lovecké trofeje z ptáků a kopytníků, které tvoří výhradně kosti, rohy, kopyta, paznehty, 
drápy, parohy, zuby a kůže, všechny třetí země  

B. pro lovecké trofeje z ptáků tvořené celými částmi, které nebyly ošetřeny, třetí země uvedené v příloze 
rozhodnutí Komise 94/85/ES, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa, a 
následující země: 
(GL) Grónsko 
(TN) Tunisko 

C. pro lovecké trofeje z kopytníků tvořené celými částmi, které nebyly ošetřeny, třetí země uvedené v 
příslušném sloupci pro čerstvé maso kopytníků v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, včetně všech 
omezení uvedených ve sloupci pro zvláštní poznámky pro čerstvé maso.  

ČÁST  XVI 

Seznam třetích zemí, ze kterých mohou členské státy povolit dovoz vaječných výrobků 
neurčených k lidské spotřebě, které mohou být použity jako krmná surovina 

(veterinární osvědčení kapitola 15) 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS, a třetí země nebo části třetích zemí, ze 
kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa, které jsou uvedeny v příloze I rozhodnutí 
94/984/ES a/nebo v příloze I rozhodnutí 2000/609/ES.   

ČÁST  XVII 

Seznam třetích zemí, ze kterých členské státy mohou povolit dovoz kostí a výrobky z kostí (s 
výjimkou kostní moučky), rohů a výrobky z rohů (s výjimkou rohové moučky) a 

kopyta/paznehty a výrobky z kopyt/paznehtů (s výjimkou kopytní/paznehtní moučky), určené 
k jinému použití, než je použití jako krmné suroviny, organická hnojiva nebo prostředky pro 

zlepšení půdy (prohlášení kapitola 16) 

Všechny třetí země.  
 
 

__________ 
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