
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie 
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek 
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění 

jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu 

►B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011 

ze dne 25. února 2011, 

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických 
pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k 
lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty 

osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice 

(Text s významem pro EHP) 

(Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1) 
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Opraveno: 
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d) byly před přepravou do Unie označeny tak, aby bylo patrné, že bylo dosaženo 
minimální koncentrace GTH uvedené v odst. 1 písm. b) kapitoly 
V přílohy VIII; 

e) po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu 
s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice jsou tavené/ 
škvařené tuky přepraveny přímo do registrovaného zařízení nebo podniku 
určení, a to za podmínek, které brání kontaminaci; a 

f) jsou na obalech nebo nádobě opatřeny etiketami s nápisem „NENÍ URČENO 
K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ ANI KE KRMENÍ ZVÍŘAT“. 

Oddíl 10 

Dovoz tukových derivátů 

1. Tukové deriváty lze dovážet, pokud veterinární osvědčení přiložené k zásilce 
potvrzuje: 

a) že tukové deriváty pocházejí z materiálů kategorie 1, 2 nebo 3; 

b) v případě tukových derivátů vyrobených z materiálu kategorie 2, že 
výrobky: 

i) byly vyrobeny metodou, která splňuje alespoň normy jednoho 
z procesů uvedených v odstavci 1 kapitoly XI přílohy XIII, a 

ii) budou použity výhradně v organických hnojivech nebo půdních 
přídavcích nebo k jiným účelům mimo krmivový řetězec pro hospo
dářská zvířata s výjimkou kosmetických prostředků, léčivých přípravků 
a zdravotnických prostředků; 

c) v případě tukových derivátů vyrobených v materiálu kategorie 1, že 
produkty nesmějí být použity v organických hnojivech a půdních 
přídavcích, kosmetických prostředcích, léčivých přípravcích 
a zdravotnických prostředcích; mohou však být použity k jiným účelům 
mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata. 

2. Příslušnému orgánu ve stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu 
zboží na území Unie musí být předloženo veterinární osvědčení uvedené 
v odstavci 1 a jeho kopie musí poté zásilku provázet, dokud není 
dopravena do zařízení určení. 

3. Po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu 
s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být 
tukové deriváty přepraveny přímo do registrovaného zařízení nebo podniku 
určení. 

Oddíl 11 

Dovoz fotografické želatiny 

1. Želatinu vyrobenou z materiálu obsahujícího páteř skotu, který sestává 
z materiálu kategorie 1 v souladu s čl. 8 písm. b) nařízení (ES) 
č. 1069/2009, a určenou pro fotografický průmysl (fotografická želatina) lze 
dovážet, pokud fotografická želatina: 

a) pochází z jednoho z podniků původu uvedených v tabulce 3; 

b) byla vyrobena v souladu s odstavcem 6; 

c) je dovezena přes jedno ze stanovišť hraniční kontroly prvního vstupu do 
Unie uvedených v tabulce 3; a 

d) je určena k výrobě ve schválené továrně fotografického průmyslu uvedené 
v tabulce 3. 

▼B 
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Tabulka 3 

Dovoz fotografické želatiny 

Třetí země původu Podniky původu Členský stát určení 
Stanoviště hraniční 

kontroly prvního vstupu 
do Unie 

Schválené továrny 
fotografického průmyslu 

Japonsko Nitta Gelatin Inc., 
2-22 Futamata 
Yao-City, Osaka 
581-0024 Japonsko 

Jellie Co. Ltd- 
7-1, Wakabayashi 
2-Chome, 
Wakabayashi-ku, 
Sendai-City; 
Miyagi, 
982 Japonsko 

NIPPI Inc. Gelatine 
Division 
1 Yumizawa-Cho 
Fujinomiya City 
Shizuoka 
418-0073 Japonsko 

Nizozemsko Rotterdam Fujifilm Europe B.V., 
Oudenstaart 1, 
5047 TK Tilburg, 
Nizozemsko 

Nitta Gelatin Inc., 
2-22 Futamata 
Yao-City, Osaka 
581-0024 Japonsko 

Spojené království Liverpool 
Felixstowe 
Heathrow 

Kodak Ltd. 
Headstone Drive, 
Harrow, Middlesex, 
HA4 4TY, 
Spojené království 

Česká republika Hamburk FOMA BOHEMIA 
spol. s.r.o. 
Jana Krušinky 
1604 
501 04 Hradec 
Králové, 
Česká republika 

Spojené státy 
americké 

Eastman Gelatine 
Corporation, 
227 Washington 
Street, 
Peabody, 
MA, 01960 USA 

Gelita North 
America, 
2445 Port Neal 
Industrial Road 
Sergeant Bluff, 
Iowa, 51054 USA 

Spojené království Liverpool 
Felixstowe 
Heathrow 

Kodak Ltd. 
Headstone Drive, 
Harrow, Middlesex, 
HA4 4TY, 
Spojené království 

Česká republika Hamburk FOMA BOHEMIA 
spol. s.r.o. 
Jana Krušinky 
1604 
501 04 Hradec 
Králové, 
Česká republika 

▼B 
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2. Jakmile je fotografická želatina dopravena do členského státu určení, 
nemohou s ní členské státy obchodovat, musí být použita pouze ve 
schválené továrně fotografického průmyslu v tomtéž členském státě určení, 
a to výhradně pro účely fotografické výroby. 

3. Po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu 
s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice musí být foto
grafická želatina přepravena přímo do schválené továrny fotografického 
průmyslu v místě určení. 

4. Přeprava uvedená v odstavci 3 probíhá za použití vozidel nebo nádob, v nichž 
je fotografická želatina fyzicky oddělena od produktů určených pro potraviny 
nebo krmiva. 

5. Ve schválené továrně fotografického průmyslu v místě určení provozovatel 
zaručí, že jakákoli přebytečná fotografická želatina nebo její zbytky nebo jiný 
odpad z fotografické želatiny jsou: 

a) přepraveny v zaplombovaných nepropustných nádobách opatřených 
nápisem „pouze k neškodnému odstranění“ ve vozidlech za uspokojivých 
hygienických podmínek; 

b) neškodně odstraněny v souladu s čl. 12 písm. a) bodem i) nařízení (ES) 
č. 1069/2009 nebo vyvezeny do třetí země původu v souladu 
s nařízením (ES) č. 1013/2006. 

6. Fotografická želatina se vyrábí v souladu s těmito požadavky: 

a) fotografická želatina se vyrábí pouze v podnicích, které nevyrábějí želatinu 
pro potraviny nebo krmiva určenou k odeslání do Evropské unie a jsou 
schváleny příslušným orgánem dotčené třetí země; 

b) fotografická želatina se vyrábí postupem, který zaručuje, že je surovina 
ošetřena zpracovatelskou metodou č. 1 (tlakovou sterilizací) uvedenou 
v kapitole III přílohy IV nebo podrobena ošetření kyselinou nebo 
zásadou po dobu alespoň dvou dnů, promytí vodou a: 

i) po ošetření kyselinou je po dobu alespoň 20 dnů ošetřována zásaditým 
roztokem nebo 

ii) po ošetření kyselinou je po dobu 10 až 12 hodin ošetřována kyselým 
roztokem. 

Hodnota pH musí být upravena a materiál musí být pročištěn filtrací 
a sterilizací při teplotě 138 °C až 140 °C po dobu 4 sekund; 

c) poté, co byla podrobena procesu uvedeném v písmeni b), může foto
grafická želatina projít sušením a je-li to vhodné, procesem rozmělnění 
nebo laminace; 

d) fotografická želatina musí být zabalena, vložena do nových obalů, skla
dována a přepravována v zaplombovaných nepropustných a označených 
nádobách ve vozidle za uspokojivých hygienických podmínek. 

Je-li zaznamenán únik, vozidlo a nádoby se před dalším použitím důkladně 
vyčistí a zkontrolují; 

e) primární a sekundární obaly s fotografickou želatinou musí být označeny 
slovy „fotografická želatina pouze pro fotografický průmysl“. 

▼B 
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