
PŘÍLOHA 

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

1) V příloze V kapitole III oddíle 3 se bod 2 nahrazuje tímto: 

„2.  Zbytky rozkladu nebo kompost, jiné než uvedené v oddíle 2 bodě 3 písm. b), které nesplňují požadavky uvedené v tomto oddíle, se znovu podrobí přeměně nebo kompostování 
a v případě salmonely s nimi musí být manipulováno nebo musí být neškodně odstraněny v souladu s pokyny příslušného orgánu.“  

2) Příloha XIV se mění takto: 

a)  V kapitole II oddíle 1 tabulce 2 se řádek č. 12 nahrazuje tímto: 

„12 Krmivo pro zvířata 
v zájmovém chovu 
včetně žvýkacích 
pamlsků pro psy 

a)  V případě zpracovaného krmiva 
pro zvířata v zájmovém chovu 
a žvýkacích pamlsků pro psy: ma
teriály uvedené v čl. 35 písm. a) 
bodech i) a ii). 

b)  V případě syrového krmiva pro 
zvířata v zájmovém chovu: mate
riály uvedené v čl. 35 písm. a) 
bodě iii).  

Krmivo pro zvířata v zájmovém 
chovu a žvýkací pamlsky pro 
psy musí být vyrobeny v sou
ladu s kapitolou II přílohy XIII. 

a)  V případě syrového krmiva pro 
zvířata v zájmovém chovu: 
třetí země uvedené v části 1 pří
lohy II nařízení (EU) č. 206/2010 
nebo v příloze I nařízení (ES) 
č. 798/2008, ze kterých členské 
státy povolují dovoz čerstvého 
masa stejných druhů, přičemž je 
povoleno pouze nevykostěné 
maso. 

V případě materiálů z ryb třetí 
země uvedené v příloze II rozhod
nutí 2006/766/ES. 

b)  V případě žvýkacích pamlsků pro 
psy a krmiva pro zvířata v zájmo
vém chovu kromě syrového 
krmiva: 
třetí země uvedené v části 1 pří
lohy II nařízení (EU) č. 206/2010 
a tyto země: 

(JP) Japonsko 

(EC) Ekvádor 

(LK) Šrí Lanka 

(TW) Tchaj-wan. 

V případě zpracovaného krmiva 
pro zvířata v zájmovém chovu zís
kaného z materiálů z ryb třetí 
země uvedené v příloze II rozhod
nutí 2006/766/ES. 

a)  V případě krmiva v konzervách 
pro zvířata v zájmovém chovu: pří
loha XV kapitola 3 (A). 

b)  V případě zpracovaného krmiva 
pro zvířata v zájmovém chovu 
kromě krmiva v konzervách: pří
loha XV kapitola 3 (B). 

c)  V případě žvýkacích pamlsků pro 
psy: příloha XV, kapitola 3 (C). 

d) V případě syrového krmiva pro zví
řata v zájmovém chovu: příloha XV 
kapitola 3 (D).“     
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