
PŘÍLOHA II 

Přílohy X, XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:  

1) V příloze X kapitole II oddíle 1 se část A nahrazuje tímto:   

„A. Suroviny 

1.  K výrobě zpracovaných živočišných bílkovin mohou být použity pouze vedlejší produkty živočišného původu, které jsou materiály kategorie 3, nebo produkty, které jsou 
z takovýchto vedlejších produktů živočišného původu získány, kromě materiálů kategorie 3 uvedených v čl. 10 písm. n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009. 

2.  Zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu určené k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata mohou být získány pouze 
z těchto druhů hmyzu: 

i)  bráněnka Hermetia illucens a moucha domácí (Musca domestica), 

ii)  potemník moučný (Tenebrio molitor) a potemník stájový (Alphitobius diaperinus), 

iii)  cvrček domácí (Acheta domesticus), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus) a cvrček banánový (Gryllus assimilis).“  

2) V příloze XIV se kapitola I mění takto: 

a)  v oddíle 1 tabulce 1 se první položka nahrazuje tímto: 

„1 Zpracované živočišné bílko
viny, včetně směsí a produktů 
jiných než krmivo pro zvířata 
v zájmovém chovu obsahují
cích tyto bílkoviny, a krmné 
směsi podle definice v čl. 3 
odst. 2 písm. h) nařízení (ES) 
č. 767/2009 obsahující tyto 
bílkoviny. 

Materiály kategorie 3 
uvedené v čl. 10 
písm. a), b), d), e), f), 
h), i), j), k), l) a m). 

a)  Zpracované živočišné bílkoviny 
musí být vyrobeny v souladu s od
dílem 1 kapitoly II přílohy X; a 

b)  zpracované živočišné bílkoviny 
musí splňovat doplňkové poža
davky stanovené v oddíle 2 této 
kapitoly. 

a) V případě zpracovaných živočiš
ných bílkovin kromě rybí 
moučky: 

třetí země uvedené v části 1 pří
lohy II nařízení (EU) č. 206/2010. 

b)  V případě rybí moučky: 

třetí země uvedené v příloze II 
rozhodnutí 2006/766/ES. 

a) V případě zpracovaných živočiš
ných bílkovin jiných než získaných 
z farmově chovaného hmyzu: 

příloha XV kapitola 1. 

b) V případě zpracovaných živočiš
ných bílkovin získaných z farmově 
chovaného hmyzu: 

příloha XV kapitola 1a.“  

b)  V oddíle 2 se doplňuje nový bod 5, který zní: 

„5.  Zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu mohou být dováženy do Unie za předpokladu, že při jejich výrobě byly splněny tyto podmínky: 

a)  hmyz patří k jednomu z těchto druhů: 

—  bráněnka Hermetia illucens a moucha domácí (Musca domestica), 
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