
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1084 

z 25. júna 2019, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o harmonizáciu zoznamu schválených 
alebo zaregistrovaných prevádzok, podnikov a prevádzkovateľov a vysledovateľnosť určitých 

vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú 
spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 5 písm. a), článok 23 
ods. 3, článok 41 ods. 4, článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 2, 

keďže: 

(1)  V nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 (2) sa stanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie (ES) č. 1069/2009 
vrátane požiadaviek týkajúcich sa obchodných dokladov a vysledovateľnosti vedľajších živočíšnych produktov 
a odvodených produktov. 

(2)  Podľa článku 21 nariadenia (ES) č. 1069/2009 má každú zásielku vedľajších živočíšnych produktov 
a odvodených produktov počas prepravy sprevádzať obchodný doklad vystavený v súlade so vzorom stanoveným 
v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a vyplnený prevádzkovateľom. 

(3)  Príslušný orgán členského štátu pôvodu má oznámiť odoslanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených 
produktov podľa článku 48 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009 príslušnému orgánu členského štátu určenia 
prostredníctvom integrovaného počítačového veterinárneho systému (TRACES) zavedeného rozhodnutím Komisie 
2004/292/ES (3). 

(4)  Na účely efektívnych úradných kontrol v mieste určenia by prevádzkovatelia zapojení do odosielania zásielok 
podľa článku 48 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009 mali mať možnosť vybrať si miesto určenia len zo 
zoznamov schválených alebo zaregistrovaných prevádzok a podnikov integrovaných v systéme TRACES, a nie zo 
zoznamu zaregistrovaných prevádzkovateľov, ktorí sú integrovaní aj v systéme TRACES. 

(5) Nariadenie (EÚ) č. 142/2011 by sa preto malo zmeniť tak, aby zahŕňalo požiadavky týkajúce sa harmonizo
vaných zoznamov schválených alebo zaregistrovaných prevádzok a podnikov, a aby sa zabezpečilo, že do 
systému TRACES sa zapíšu alebo sa v ňom sprístupnia harmonizované a aktualizované zoznamy. Do kapitoly VI 
nariadenia (EÚ) č. 142/2011 by sa preto mal doplniť nový článok. 

(6)  Harmonizácia zoznamov v systéme TRACES alebo prístupnosť prostredníctvom systému TRACES môže 
predstavovať administratívnu záťaž pre príslušné orgány v členských štátoch. Príslušné orgány by preto mali mať 
k dispozícii primerané prechodné obdobie na vykonávanie nových ustanovení. 

(7)  Článok 30 nariadenia (EÚ) č. 142/2011 by sa nemal uplatňovať v prípade špecifických presunov vedľajších 
živočíšnych produktov a odvodených produktov medzi územiami Ruskej federácie uvedenými v článku 29 
uvedeného nariadenia a v prípade osobitného tranzitu vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 
pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny cez Chorvátsko a určených do tretích krajín uvedených v článku 29a 
uvedeného nariadenia. Osobitné požiadavky týkajúce sa pohybu a tranzitu, ktoré sú stanovené v uvedených 
článkoch, zabezpečujú primeranú úroveň ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat, a tak umožňujú výnimku 
zo zoznamu prevádzok a podnikov pôvodu v systéme TRACES. 

(8)  Článok 30 nariadenia (EÚ) č. 142/2011 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 
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(1) Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1. 
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov 
neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod 
povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1). 

(3) Rozhodnutie Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (Ú. v. EÚ L 94, 
31.3.2004, s. 63). 



(9)  Podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 majú prevádzkovatelia zabezpečiť, aby boli vedľajšie 
živočíšne produkty a odvodené produkty počas prepravy sprevádzané obchodným dokladom. S cieľom zabrániť 
používaniu určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov vo výrobnom reťazci krmív pre 
hospodárske zvieratá by sa mali objasniť a sprehľadniť činnosti registrovaných obchodníkov zodpovedných za 
organizáciu dopravy na účely úradných kontrol. Vzor obchodného dokladu, ktorý má sprevádzať uvedené 
vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, by sa mal upraviť tak, aby poskytoval potrebné informácie. 

(10)  Určité vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty stanovené v článku 48 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
1069/2009 podliehajú prepravným postupom. Prevádzkovatelia a príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby 
v prípade, ak sa vyžaduje skladovanie, boli takéto vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty vždy 
doručené do skladu zaregistrovaného v súlade s článkom 23 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009, do 
prevádzky alebo podniku schválených v súlade s článkom 24 ods. 1 uvedeného nariadenia alebo aby boli 
doručené na miesto určenia stanovené v článku 24 ods. 1 písm. j) bodoch i) až iv) uvedeného nariadenia. Preto je 
vzor obchodného dokladu potrebné prispôsobiť požiadavkám stanoveným v článku 48 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
1069/2009. 

(11)  Preprava medzi miestom pôvodu a miestom určenia by sa mala obmedziť na 15 pracovných dní s cieľom 
zabezpečiť vysledovateľnosť zásielok. Ak sa zásielka nedoručí na miesto určenia v rámci tohto obdobia, všetky 
zúčastnené príslušné orgány by mali ihneď identifikovať miesto takejto zásielky. 

(12)  Na niekoľko nových komodít sa vzťahuje obchod medzi členskými štátmi. Obchodný doklad by sa mal 
zrevidovať, aby sa uvedené nové komodity mohli zodpovedajúcim spôsobom uviesť do zoznamu. 

(13)  Príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(14)  Odosielanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov uvedených v článku 48 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1069/2009 do iných členských štátov vopred povoľuje príslušný orgán členského štátu určenia na základe 
žiadosti prevádzkovateľa. V prílohe XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 je stanovený štandardný formát povolenia 
na odosielanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do iného členského štátu. Tento formát 
by sa mal zmeniť tak, aby zahŕňal informácie o povolenej cieľovej destinácii odvodených produktov 
a oprávnených používateľoch vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov. Povolenie 
uvedených vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v jednom členskom štáte nevylučuje 
odmietnutie takejto zásielky príslušnými orgánmi v iných členských štátoch. V systéme TRACES by sa mal zaviesť 
štandardný formát povolenia a mal by sa elektronicky prepojiť s obchodným dokladom, ktorý sa používa pri 
povolených zásielkach vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov, aby sa zabránilo 
vytvoreniu obchodného dokladu bez vyplneného formulára žiadosti schváleného príslušným orgánom v mieste 
určenia. 

(15)  Príloha XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(16)  Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, 
potraviny a krmivá, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Nariadenie (EÚ) č. 142/2011 sa mení takto:  

1. Vkladá sa tento článok 20 a: 

„Článok 20a 

Zoznam prevádzok, podnikov a prevádzkovateľov v členských štátoch 

Príslušný orgán členského štátu zabezpečí, aby boli aktualizované zoznamy prevádzok, podnikov a prevádzkovateľov 
uvedené v článku 47 ods. 1 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1069/2009: 

a)  vypracované v súlade s technickými špecifikáciami uverejnenými na internetovej stránke Komisie (*); 

b)  buď vložené do systému TRACES, alebo prístupné prostredníctvom systému TRACES najneskôr od 31. októbra 
2021.  

(*) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf.“ 

26.6.2019 L 171/101 Úradný vestník Európskej únie SK    



2. V článku 30 sa dopĺňa tento odsek: 

„Tento článok sa nevzťahuje na špecifické presuny zásielok vedľajších živočíšnych produktov pochádzajúcich z Ruskej 
federácie a určených do Ruskej federácie, ako sa uvádza v článku 29, a na presuny zásielok vedľajších živočíšnych 
produktov a odvodených produktov pochádzajúcich z Bosny a Hercegoviny a určených do tretích krajín uvedených 
v článku 29a.“  

3. V článku 32 sa odsek 7 nahrádza takto: 

„7. Prevádzkovatelia predkladajú žiadosti o povolenie uvedené v odseku 6 v súlade so štandardným formátom 
stanoveným v oddiele 10 kapitole III prílohy XVI k tomuto nariadeniu prostredníctvom systému TRACES.“;  

4. Prílohy VIII a XVI sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu. 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 25. júna 2019 

Za Komisiu 

predseda 
Jean-Claude JUNCKER  

26.6.2019 L 171/102 Úradný vestník Európskej únie SK    



PRÍLOHA 

Nariadenie (EÚ) č. 142/2011 sa mení takto:  

1. Bod 6 v prílohe VIII kapitole III sa mení takto: 

a)  v písmene f) sa body iv) až vii) nahrádzajú takto: 

„iv)  názov a adresa prevádzky alebo podniku pôvodu materiálu a jeho číslo schválenia alebo registračné číslo 
pridelené v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009, prípadne v súlade s nariadeniami Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (1), (ES) č. 853/2004 (2) alebo (ES) č. 183/2005 (3) a podľa potreby 
charakter a metódy ošetrenia; 

v)  názov, adresa a registračné číslo prepravcu materiálu; 

vi)  názov a adresa prevádzky alebo podniku určenia a jeho registračné alebo číslo schválenia pridelené v súlade 
s nariadením (ES) č. 1069/2009, prípadne v súlade s nariadeniami (ES) č. 852/2004 alebo (ES) č. 183/2005; 

vii)  v prípade prepravy v kontajneroch úplné identifikačné číslo kontajnera (kód BIC) vydané v súlade s 
požiadavkami Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (4); 

viii)  v prípade vývozu spracovaných živočíšnych bielkovín a výrobkov obsahujúcich spracované živočíšne 
bielkoviny uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 999/2001 členský štát výstupu a hraničná inšpekčná 
stanica výstupu uvedená v rozhodnutí Komisie 2009/821/ES (5).“ 

b)  dopĺňa sa toto písmeno i): 

„i)  Príslušný orgán zodpovedný za miesto určenia uvedený v článku 48 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) 
č. 1069/2009 do 15 pracovných dní od prijatia informácií uvedených v článku 48 ods. 3 prvom pododseku 
uvedeného nariadenia informuje príslušný orgán členského štátu pôvodu o príchode zásielky prostredníctvom 
systému TRACES.“  
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(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1). 
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre 

potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55). 
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív 

(Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1). 
(4) https://www.bic-code.org/identification-number/. 
(5) Rozhodnutie Komisie z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú 

určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES 
(Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1). 

https://www.bic-code.org/identification-number/


c)  vzor obchodného dokladu sa nahrádza takto: 

„Obchodný doklad 

Na účely prepravy vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu v súlade s 
nariadením (ES) č. 1069/2009 v rámci Európskej únie 
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“   
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2. V prílohe XVI kapitole III sa oddiel 10 nahrádza takto: 

„Oddiel 10 

Štandardný formát žiadostí o určité povolenia na obchodovanie v rámci Únie 

Prevádzkovatelia informujú príslušný orgán členského štátu pôvodu a požiadajú príslušný orgán členského štátu 
určenia o povolenie na odosielanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov uvedených v článku 
48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a rybieho oleja alebo rybej múčky z materiálov kategórie 3 určených na 
detoxifikáciu v súlade s týmto formátom v systéme TRACES: 
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“  
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