
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 ►C1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 206/2010 

ze dne 12. března 2010, 

kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých 
zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení 

(Text s významem pro EHP) ◄ 

(Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1) 
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▼C1 
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 206/2010 

ze dne 12. března 2010, 

kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, 
z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na 

území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení 

(Text s významem pro EHP) 

KAPITOLA I 

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE 

Článek 1 

Předmět a oblast působnosti 

1. Toto nařízení stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro 
vstup zásilek obsahujících následující živá zvířata nebo čerstvé maso 
na území Unie: 

a) kopytníci; 

b) zvířata uvedená na seznamu v části 2 přílohy IV; 

c) čerstvé maso kopytníků a koňovitých určené k lidské spotřebě, 
kromě masných polotovarů. 

2. Toto nařízení stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich 
částí, z nichž je povoleno propustit zásilky uvedené v odstavci 1 do 
Unie. 

▼M18 __________ 

▼C1 
4. Použitím tohoto nařízení nejsou dotčeny jakékoli zvláštní poža
davky na osvědčení stanovené v jiných aktech Unie nebo v dohodách, 
které Unie uzavřela se třetími zeměmi. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice: 

a) „kopytníky“ se rozumí kopytníci, jak je definuje čl. 2 písm. d) 
směrnice 2004/68/ES; 

▼B 
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b) „čerstvým masem“ se rozumí čerstvé maso, jak je definováno v bodě 
1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004; 

c) „koňovitými“ se rozumí koňovití, jak je definuje čl. 2 písm. b) 
směrnice Rady 90/426/EHS ( 1 ); 

d) „hospodářstvím“ se rozumí farma nebo jiné zemědělské, průmyslové 
či obchodní zařízení pod úředním dohledem, včetně zoologických 
zahrad, zábavních parků a chráněných území s volně žijící zvěří 
nebo honebních revírů, v nichž jsou běžně držena nebo chována 
živá zvířata. 

KAPITOLA II 

PODMÍNKY PRO VSTUP ŽIVÝCH ZVÍŘAT NA ÚZEMÍ UNIE 

Článek 3 

Obecné podmínky pro vstup kopytníků na území Unie 

Zásilky kopytníků mohou být propuštěny do Unie, pouze pokud splňují 
následující podmínky: 

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve 
sloupcích 1, 2 a 3 tabulky v části 1 přílohy I, přičemž vzor veteri
nárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve sloupci 
4 tabulky v části 1 přílohy I; 

b) doprovází je příslušné veterinární osvědčení vypracované podle 
příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v části 2 
přílohy I, které vyplní a podepíše úřední veterinární lékař vyvážející 
třetí země a v němž se zohlední zvláštní podmínky uvedené ve 
sloupci 6 tabulky v části 1 téže přílohy; 

c) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení zmíněném 
v písmeni b) včetně: 

i) dodatečných záruk obsažených v uvedeném osvědčení, jsou-li 
požadovány podle sloupce 5 části 1 přílohy I; 

ii) dodatečných požadavků na veterinární osvědčení, které může 
v souladu s veterinárními právními předpisy Unie stanovit 
členský stát určení a které jsou zahrnuty v osvědčení. 
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Článek 3a 

Podmínky pro vstup kopytníků určených pro schválené organizace, 
schválené instituty nebo schválená střediska 

1. Odchylně od článku 3 smí příslušný orgán členského státu povolit 
vstup na území tohoto státu pro zásilky kopytníků druhů uvedených 
v tabulkách 1, 2 a 3 v části 1 přílohy VI, pokud jsou uvedené zásilky 
určeny pro schválené organizace, schválené instituty nebo schválená 
střediska, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: 

a) příslušný orgán členského státu určení provedl posouzení rizik pro 
zdraví zvířat, která může každá zásilka představovat pro Unii; 

b) dotčené zásilky pocházejí ze třetí země, území nebo jejich části, 
která je zařazena na jeden ze seznamů stanovených: 

i) v příloze I části 1 nebo v příloze II části 1 tohoto nařízení; 

ii) v rozhodnutí 2004/211/ES ( 1 ), rozhodnutí 2007/777/ES ( 2 ), naří
zení (ES) č. 798/2008 ( 3 ), nařízení (ES) č. 119/2009 ( 4 ), nařízení 
(EU) č. 605/2010 ( 5 ); 

c) kopytníci pocházejí z organizace, institutu nebo střediska ve třetí 
zemi, na území nebo v jejich části uvedených v písmeni a), které 
jsou zahrnuty do seznamu vytvořeného v souladu s článkem 3c; 

d) kopytníci prošli karanténou v zařízení chráněném před vektory 
v prostorách organizace, institutu nebo střediska uvedených v písmeni 
c) po dobu stanovenou v příslušných osvědčeních; 

e) kopytníci jsou dopraveni přímo do schválené organizace, schvále
ného institutu nebo schváleného střediska v členském státě určení; 

f) kopytníci jsou doprovázeni příslušným veterinárním osvědčením 
vypracovaným podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení 
uvedeného v tabulkách 1, 2 a 3 v části 1 přílohy VI a stanovenými 
v části 2 uvedené přílohy; 

g) kopytníci splňují požadavky stanovené ve vzoru veterinárního osvěd 
čení podle písmene f). 

Členský stát určení informuje Komisi a ostatní členské státy ve Stálém 
výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat o povolení uděleném 
podle prvního pododstavce, a to před vstupem kopytníků na jeho území. 
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2. Pokud mimořádné okolnosti znemožňují soulad s odst. 1 písm. c) 
a d), smí příslušný orgán členského státu určení povolit vstup na území 
tohoto státu pro kopytníky druhů uvedených v tabulkách 1, 2 a 3 v části 
1 přílohy VI z jiných hospodářství, která nesplňují požadavky stanovené 
v uvedených písmenech, pokud jsou splněny požadavky stanovené 
v odst. 1 písm. a), b) a e) až g) a pokud jsou splněny tyto dodatečné 
podmínky: 

a) vlastník nebo fyzická osoba zastupující vlastníka předložila před
chozí žádost o povolení a členský stát určení toto povolení udělil 
po provedení hodnocení rizika, ze kterého vyplývá, že vstup dotče
ných kopytníků na jeho území nepředstavuje riziko pro zdraví zvířat 
v Unii; 

b) kopytníci prošli karanténou ve třetí zemi původu, na území nebo 
v jejich části pod úředním dohledem po dobu nezbytnou k tomu, 
aby splňovali veterinární podmínky stanovené ve vzoru veterinárního 
osvědčení podle písmene f): 

i) na místě schváleném příslušným orgánem třetí země původu 
zvířat, jejího území nebo jejich části; 

ii) v souladu s podmínkami předepsanými v povolení, které posky
tují přinejmenším stejné záruky, jako jsou záruky stanovené 
v odst. 1 písm. a), b) a e) až g). 

Pokud jsou kopytníci do Unie propouštěni na základě prvního 
pododstavce, musí být umístěni do karantény ve schválené organizaci, 
schváleném institutu nebo schváleném středisku určení po dobu alespoň 
šesti měsíců od okamžiku jejich vstupu do Unie, během níž mohou 
příslušné orgány použít požadavky stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. a) 
směrnice Rady 90/425/EHS. 

Členský stát, který povoluje vstup kopytníků podle prvního 
pododstavce, uvědomí o tomto povolení Komisi a ostatní členské 
státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, 
a sice ještě před vstupem kopytníků do jeho území. 

Článek 3b 

Podmínky pro vstup kopytníků určených pro schválené organizace, 
schválené instituty nebo schválená střediska a pro jejich tranzit přes 

území členských států jiných, než je členský stát určení 

Tranzit kopytníků uvedených v článku 3a přes jiný členský stát, než je 
členský stát určení, se povolí pouze na základě povolení příslušného 
orgánu členského státu tranzitu. Toto povolení smí být uděleno pouze 
na základě posouzení rizik ze strany uvedeného příslušného orgánu na 
základě informací, které mu byly předloženy členským státem určení. 

Členský stát určení informuje před tímto tranzitem Komisi a ostatní 
členské státy ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat 
při povolování vstupu zvířat za podmínek stanovených v článku 3a. 
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Článek 3c 

Seznam schválených organizací, institutů nebo středisek ve třetích 
zemích, územích nebo v jejich částech 

1. Po posouzení souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 2 
může každý členský stát zřídit seznam organizací, institutů a středisek, 
z nichž smí být povolen vstup kopytníků na jeho území v souladu s čl. 
3a odst. 1. 

2. Organizace, institut nebo středisko ve třetí zemi, na území nebo 
v jejich části se zařadí na seznam uvedený v odstavci 1 pouze tehdy, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: 

a) organizace, institut nebo středisko je v souladu s požadavky stano
venými v části 3 přílohy VI; 

b) organizace, institut nebo středisko je schváleno příslušným orgánem 
třetí země, území nebo jejich části, kde se tato organizace, institut 
nebo středisko nachází; 

c) příslušný orgán třetí země, území nebo jejich části poskytuje dosta
tečné záruky, že jsou splněny podmínky týkající se schválení orga
nizací, institutů nebo středisek stanovené v části 4 přílohy VI. 

3. Členský stát může zahrnout do seznamu uvedeného v odstavci 1 
organizace, instituty nebo střediska ve třetích zemích, které již byly 
zahrnuty do tohoto seznamu jiným členským státem, aniž by posoudil 
soulad s podmínkami stanovenými v odstavci 2. 

4. Členské státy musí seznamy uvedené v odstavci 1 aktualizovat, 
přičemž zohlední zejména jakékoli pozastavení nebo odnětí schválení 
uděleného příslušným orgánem třetí země, území nebo jejich části orga
nizacím, institutům nebo střediskům, které se zde nacházejí a byly 
zahrnuty do uvedených seznamů. 

5. Členské státy zpřístupní seznamy uvedené v odstavci 1 veřejnosti 
prostřednictvím informačních internetových stránek a tyto informační 
internetové stránky aktualizují. 

6. Členské státy sdělí internetovou adresu svých informačních inter
netových stránek Komisi. 

Článek 4 

Podmínky pro sběrná střediska pro některé zásilky kopytníků 

1. Zásilky kopytníků, které obsahují živá zvířata z více než jednoho 
hospodářství, smí být propuštěny do Unie pouze tehdy, jsou-li sestaveny 
ve sběrných střediscích schválených příslušným orgánem třetí země 
původu zvířat, jejího území nebo jejich části v souladu s požadavky 
stanovenými v části 5 přílohy I. 
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2. Zásilky kopytníků propouštěné do Unie v souladu s článkem 3a 
nebo článkem 6 nesmí pocházet z více než jednoho hospodářství 
a nesmí být sestaveny ve sběrných střediscích. 

▼C1 

Článek 5 

Protokoly pro standardizaci materiálů a postupy odběru vzorků 
a provádění vyšetření u kopytníků 

Je-li podle veterinárních osvědčení uvedených ve sloupci 4 tabulky 
v části 1 přílohy I pro vstup zásilek kopytníků na území Unie nutný 
odběr vzorků a provedení vyšetření na nákazy uvedené v části 6 téže 
přílohy, provede tento odběr vzorku a vyšetření příslušný orgán třetí 
země původu, nebo se tento odběr a vyšetření provede pod jeho 
dozorem, a to v souladu s protokoly pro standardizaci materiálů 
a provádění vyšetření v části 6 uvedené přílohy. 

Článek 6 

Zvláštní podmínky pro některé zásilky kopytníků dovážených na 
Saint-Pierre a Miquelon, které vstupují na území Unie 

Zásilky kopytníků druhů uvedených v tabulce v části 7 přílohy I, které 
byly propuštěny na Saint-Pierre a Miquelon méně než šest měsíců před 
datem odeslání ze Saint-Pierre a Miquelonu do Unie, mohou být 
propuštěny do Unie pouze tehdy, pokud: 

a) splňují požadavky týkající se ustájení a karantény stanovené v kapi
tole 1 uvedené části přílohy I; 

b) byly podrobeny vyšetření v souladu s veterinárními požadavky 
stanovenými v kapitole 2 uvedené části přílohy I. 

Článek 7 

Obecné podmínky pro propuštění některých druhů včelovitých do 
Unie 

1. Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy 
IV se propustí do Unie pouze ze třetích zemí nebo území: 

a) uvedených na seznamu v části 1 přílohy II; 

b) kde výskyt moru včelího plodu, malého úlového brouka (Aethina 
tumida) a roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) podléhá povin
nému hlášení na celém území. 
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2. Odchylně od ustanovení odst. 1 písm. a) mohou být zásilky včel 
propuštěny do Unie z části třetí země nebo území uvedených v části 1 
přílohy II, která je: 

a) zeměpisně a epizooticky izolovanou částí třetí země nebo území; 

b) uvedena ve třetím sloupci tabulky v oddíle 1 části 1 přílohy IV. 

Použije-li se tato výjimka, je propuštění zásilek včelovitých do Unie 
zakázáno ze všech ostatních částí dotčené třetí země nebo území, které 
nejsou uvedeny ve třetím sloupci tabulky v oddíle 1 části 1 přílohy IV. 

3. Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy 
IV sestávají buď: 

a) z klecí s královnami (Apis mellifera a Bombus spp.), z nichž v každé 
je umístěna pouze jedna královna s maximálně 20členným doprovo
dem; nebo 

b) z kontejnerů čmeláků (Bombus spp.), z nichž v každém je umístěna 
kolonie čítající maximálně 200 dospělých čmeláků. 

4. Zásilky včelovitých druhů uvedených v tabulce 1 části 2 přílohy 
IV musí: 

a) být doprovázeny příslušným veterinárním osvědčením vypracovaným 
podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v části 2 
přílohy IV a vyplněným a podepsaným úředním inspektorem 
vyvážející třetí země; 

b) splňovat veterinární požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení 
zmíněném v písmeni a). 

Článek 8 

Obecné podmínky přepravy živých zvířat do Unie 

Po dobu mezi naložením ve třetí zemi původu a příjezdem na stanoviště 
hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, nesmí být zásilky živých 
zvířat: 

a) přepravovány společně s živými zvířaty, která: 

i) nejsou určena pro propuštění do Unie, nebo 

ii) mají nižší nákazový status; 

▼M18 
b) vyloženy ve třetí zemi, na třetím území nebo v jejich části, které 

nemají povolení pro dovoz dotčených zvířat do Unie, nebo, pokud 
jsou přepravovány letecky, přeloženy do jiného letadla, ani přepra
vovány po silnici, železnici nebo hnány přes takovou třetí zemi, 
území nebo jejich část. 
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Článek 9 

Časové omezení doby přepravy živých zvířat do Unie 

Zásilky živých zvířat se propustí do Unie pouze tehdy, dorazí-li 
příslušná zásilka na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do 
Unie do 10 dnů ode dne vydání příslušného veterinárního osvědčení. 

V případě přepravy po moři se uvedená lhůta 10 dnů prodlouží 
o dodatečnou dobu odpovídající délce trvání cesty po moři, kterou 
podepsaným prohlášením vypracovaným v souladu s částí 3 přílohy I, 
jehož originál se přiloží k veterinárnímu osvědčení, potvrdí velitel lodi. 

Článek 10 

Zvláštní podmínky postřiku leteckých zásilek živých zvířat 
přepravovaných do Unie 

Jsou-li zásilky živých zvířat, s výjimkou zásilek včelovitých, přepravo
vány letecky, postříká se klec nebo kontejner, v němž jsou zvířata 
přepravována, a jejich okolí vhodným insekticidem. 

Postřik se provede bezprostředně před uzavřením dveří letadla po nalo 
žení zásilky a dále po každém dalším otevření dveří ve třetí zemi, dokud 
zásilka nedorazí do místa konečného určení. 

Kapitán letadla potvrdí, že byl postřik proveden, podpisem prohlášení 
vypracovaného v souladu s částí 4 přílohy I, jehož originál se přiloží 
k veterinárnímu osvědčení. 

Článek 11 

Podmínky použitelné po propuštění určitých zásilek kopytníků do 
Unie 

▼M18 
1. Zásilky kopytníků jiných, než jsou kopytníci uvedení v článku 3a, 
musí být po propuštění do Unie bez odkladu dopraveny do hospodářství 
určení v dopravním prostředku chráněném před vektory. 

Pokud nejsou uvedení kopytníci odesláni přímo na jatka, zůstanou 
v tomto hospodářství alespoň 30 dní. 

▼C1 
2. Zásilky kopytníků určených k okamžité porážce musí být po 
propuštění do Unie bez odkladu dopraveny na jatka určení, kde se 
zvířata porazí do pěti pracovních dnů ode dne příjezdu na jatka. 
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Článek 12 

Zvláštní podmínky pro tranzit určitých zásilek kopytníků přes třetí 
země 

Uplatní-li se zvláštní podmínka I části 1 přílohy I za účelem umožnění 
tranzitu zásilek kopytníků, jichž se uvedená podmínka týká, pocházejí
cích z jednoho členského státu a určených pro jiný členský stát, přes 
třetí zemi, území či jejich část uvedené v tabulce v části 1 přílohy I, pro 
něž však není ve sloupci 4 téže tabulky určen žádný odpovídající vzor 
veterinárního osvědčení pro zásilky dotčených kopytníků, platí následu
jící podmínky: 

a) pro skot na výkrm: 

i) hospodářství konečného určení musí předem určit příslušný 
orgán v místě konečného určení, 

ii) živá zvířata, která tvoří zásilku, smí opustit hospodářství koneč
ného určení pouze za účelem okamžité porážky, 

iii) všechny přesuny živých zvířat do hospodářství a z hospodářství 
konečného určení musí probíhat pod dozorem příslušného 
orgánu za předpokladu, že jsou zvířata tvořící zásilku držena 
v uvedeném hospodářství; 

b) pro kopytníky určené na okamžitou porážku platí čl. 11 odst. 2. 
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Článek 12a 

Výjimka pro tranzit některých zásilek živého skotu určeného 
k chovu a produkci přes území Litvy 

1. Silniční tranzit zásilek živého skotu určeného k chovu a produkci 
pocházejících z ruské Kaliningradské oblasti přes území Litvy a zasíla
ných na místo určení mimo území Unie se povolí za předpokladu, že 
jsou splněny tyto podmínky: 

a) zvířata vstoupí na území Litvy na stanovišti hraniční kontroly na 
silnici Kybartai a území Litvy opustí na stanovišti hraniční kontroly 
Medininkai; 

b) zvířata jsou převážena v kontejnerech na silničních vozidlech 
zaplombovaných na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do 
Unie na silnici Kybartai veterinárním útvarem příslušného orgánu 
Litvy plombou s pořadovým číslem; 

c) úřední veterinární lékař příslušného orgánu odpovědného za stano
viště hraniční kontroly na silnici Kybartai opatří každou stranu 
dokladů uvedených v čl. 7 odst. 1 třetí odrážce směrnice Rady 
91/496/EHS, včetně řádně vyplněného veterinárního osvědčení 
v souladu se vzorem veterinárního osvědčení „BOV-X-TRANSIT- 
RU“ stanoveným v příloze I části 2 tohoto nařízení, které zvířata 
doprovázejí ze stanoviště hraniční kontroly na silnici Kybartai do 
stanoviště hraniční kontroly Medininkai, razítkem „POUZE PRO 
TRANZIT Z RUSKÉ KALININGRADSKÉ OBLASTI PŘES 
ÚZEMÍ LITVY“; 
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d) jsou splněny požadavky stanovené v článku 9 směrnice Rady 
91/496/EHS; 

e) zásilka je potvrzena jako přijatelná pro tranzit přes území Litvy na 
společném veterinárním vstupním dokladu, uvedeném v čl. 1 odst. 1 
nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ( 1 ), podepsaném úředním veteri
nárním lékařem stanoviště hraniční kontroly na silnici Kybartai; 

f) zvířata doprovází veterinární osvědčení, které umožňuje neomezený 
vstup na území Běloruska, a veterinární osvědčení vydané pro místo 
určení zvířat v Rusku. 

2. Zásilka nesmí být vyložena v Unii a musí být přesunuta přímo do 
výstupního stanoviště hraniční kontroly Medininkai. 

Úřední veterinární lékař stanoviště hraniční kontroly Medininkai vyplní 
část 3 společného veterinárního vstupního dokladu, poté co bylo výstup
ními kontrolami zásilky ověřeno, že se jedná o stejnou zásilku, která 
vstoupila na území Litvy na stanovišti hraniční kontroly na silnici 
Kybartai. 

3. V případě jakékoli neobvyklé či naléhavé situace během tranzitu 
použije členský stát tranzitu podle potřeby opatření stanovená v čl. 8 
odst. 1 písm. b) druhé odrážce směrnice 90/425/EHS ( 2 ). 

4. Příslušný orgán Litvy musí pravidelně ověřovat, že se počet 
zásilek vstupujících a opouštějících území Unie shoduje. 

▼C1 

Článek 13 

Podmínky použitelné pro propuštění zásilek včelovitých, jichž se 
týká článek 7, do Unie 

1. Zásilky královen, jichž se týká čl. 7 odst. 3 písm. a), musí být bez 
odkladu dopraveny na určené místo v konečném místě určení, kde jsou 
úly svěřeny pod dozor příslušného orgánu a královny přemístěny do 
nových klecí před tím, než jsou umístěny do místních kolonií. 

2. Klece, doprovod královen a další materiál doprovázející zásilky 
královen ze třetí země původu se odešlou do laboratoře určené 
příslušným orgánem k vyšetření přítomnosti: 

a) malého úlového brouka (Aethina tumida), jeho vajíček nebo larev; 

b) stop roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). 

Po tomto laboratorním vyšetření se klece, doprovod královen a příslušný 
materiál zničí. 

3. Zásilky čmeláků (Bombus spp.), jichž se týká čl. 7 odst. 3 písm. 
b), musí být bez odkladu dopraveny do místa určení. 

▼M8 
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Čmeláci musí zůstat v nádobě, v níž byli propuštění do Unie, až do 
konce života kolonie. 

Nádoba a materiál doprovázející čmeláky ze třetí země původu se zničí 
nejpozději na konci života kolonie. 

▼M18 

Článek 13a 

Podmínky použitelné po propuštění zásilek kopytníků určených pro 
schválené organizace, schválené instituty nebo schválená střediska 

1. Zásilky kopytníků určených pro schválené organizace, schválené 
instituty nebo schválená střediska musí být po propuštění do Unie bez 
odkladu dopraveny do schválené organizace, schváleného institutu nebo 
schváleného střediska v dopravním prostředku, který je chráněn před 
vektory a je konstruován tak, aby z něj zvířata nemohla uprchnout a aby 
z vozidla nebo kontejneru nemohly během přepravy vytékat nebo 
vypadávat výkaly, moč, stelivo, píce, odpad ani jakýkoli jiný materiál. 

2. Zvířata musí být držena v karanténě v zařízení chráněném před 
vektory v prostorách schválené organizace, schváleného institutu nebo 
střediska členského státu určení po dobu alespoň 30 dní. Po tomto 
30denním období karantény smí být zvířata přemístěna do jiné schvá
lené organizace, schváleného institutu nebo střediska. 

3. Zvířata propuštěná do schválené organizace, schváleného institutu 
nebo střediska smí být přemístěna na jiné místo určení, než je schválená 
organizace, schválený institut nebo schválené středisko, pouze tehdy, 
pokud: 

a) od propuštění do Unie již uplynulo alespoň šest měsíců; a 

b) přesun se provádí v souladu s odstavcem 4 přílohy C směrnice 
92/65/EHS. 

4. Odchylně od odstavce 3 smí zvířata opustit schválenou organizaci, 
schválený institut nebo schválené středisko před skončením šestiměsíč
ního období stanoveného v uvedeném odstavci pouze tehdy, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 

a) zvířata jsou vyvážena do třetí země, na třetí území nebo do jejich 
části; 

b) pro účely jejich vývozu, jak je uvedeno v písmeni a), jsou zvířata 
přepravována v dopravním prostředku, který je chráněn před vektory 
a je konstruován tak, aby z něj zvířata nemohla uprchnout a aby 
z vozidla nebo kontejneru nemohly během přepravy vytékat nebo 
vypadávat výkaly, moč, stelivo, píce, odpad ani jakýkoli jiný mate
riál. 
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KAPITOLA III 

PODMÍNKY PRO VSTUP ČERSTVÉHO MASA NA ÚZEMÍ UNIE 

Článek 14 

Obecné podmínky dovozu čerstvého masa 

Zásilky čerstvého masa určeného k lidské spotřebě mohou být do Unie 
dováženy, pouze pokud splňují následující podmínky: 

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve 
sloupcích 1, 2 a 3 tabulky v části 1 přílohy II, přičemž vzor vete
rinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve 
sloupci 4 tabulky v části 1 přílohy II; 

b) jsou na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie prezen
továny spolu s příslušným veterinárním osvědčením vypracovaným 
podle příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v části 2 
přílohy II, které vyplní a podepíše úřední veterinární lékař vyvážející 
třetí země a v němž se zohlední zvláštní podmínky uvedené ve 
sloupci 6 tabulky v části 1 téže přílohy; 

c) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení zmíněném 
v písmeni b) včetně: 

i) dodatečných záruk stanovených v uvedeném osvědčení, jsou-li 
požadovány podle sloupce 5 tabulky v části 1 přílohy II; 

ii) dodatečných požadavků na veterinární osvědčení, které může 
v souladu s veterinárními právními předpisy Unie stanovit 
členský stát určení a které jsou zahrnuty v osvědčení. 

Článek 15 

Podmínky použitelné po dovozu nestažených těl volně žijící spárkaté 
zvěře 

Podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 97/78/ES ( 1 ) musí být zásilky nesta 
žených těl volně žijící spárkaté zvěře určené k lidské spotřebě po dalším 
zpracování bez odkladu dopraveny do zpracovatelského zařízení určení. 

▼C1 
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Článek 16 

Tranzit a skladování čerstvého masa 

Vstup zásilek čerstvého masa na území Unie, není-li toto maso určeno 
pro dovoz do Unie, ale je určeno pro třetí zemi buď po okamžitém 
tranzitu, nebo po uskladnění v Unii v souladu s čl. 12 odst. 4 a článkem 
13 směrnice 97/78/ES, se povolí pouze tehdy, pokud zásilky splňují 
následující podmínky: 

a) pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených ve 
sloupcích 1, 2 a 3 tabulky v části 1 přílohy II, přičemž vzor vete
rinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve 
sloupci 4 tabulky v části 1 přílohy II; 

b) splňují příslušné zvláštní veterinární požadavky stanovené 
v příslušném vzoru veterinárního osvědčení zmíněném v písmeni a); 

c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, vypracovaným podle 
vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v příloze III a vyplněným 
a podepsaným úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země; 

d) je potvrzena jejich přijatelnost pro tranzit, včetně případného usklad
nění, a to na společném veterinárním vstupním dokladu podle čl. 2 
odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ( 1 ), podepsaném úředním 
veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do 
Unie. 

Článek 17 

Výjimka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska 

1. Odchylně od článku 16 se v případě zásilek pocházejících z Ruska 
a určených pro Rusko buď přímo, nebo přes další třetí zemi, povolí 
silniční nebo železniční tranzit přes území Unie mezi učenými stanovišti 
hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v rozhodnutí 
Komise 2009/821/ES ( 2 ) za předpokladu, že jsou splněny následující 
podmínky: 

a) veterinární útvar příslušného orgánu zásilku na stanovišti hraniční 
kontroly v místě vstupu do Unie zaplombuje plombou s pořadovým 
číslem; 

b) úřední veterinární lékař příslušného orgánu odpovědného za 
příslušné stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Unie opatří 
každou stranu dokladů, které zásilku provázejí a které jsou uvedeny 
v článku 7 směrnice 97/78/ES, razítkem „POUZE PRO TRANZIT 
DO RUSKA PŘES ÚZEMÍ EU“; 

c) jsou dodrženy procedurální požadavky stanovené v článku 11 směr
nice 97/78/ES; 

d) zásilka je potvrzena jako přijatelná pro tranzit na společném veteri
nárním vstupním dokladu podepsaném úředním veterinárním lékařem 
stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie. 
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2. Vykládka nebo skladování těchto zásilek na území Unie ve smyslu 
čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES nejsou povoleny. 

3. Příslušný orgán provádí pravidelné kontroly, aby bylo zajištěno, že 
počet zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá 
počtu a množství, které na území Společenství vstupují. 

▼M17 

Článek 17a 

Výjimka pro tranzit zásilek pocházejících z Bosny a Hercegoviny 
a určených do třetích zemí přes Chorvatsko 

1. Odchylně od článku 16 se pro zásilky pocházející z Bosny 
a Hercegoviny a směřující do třetích zemí povolí mezi stanovištěm 
hraniční kontroly Nova Sela a stanovištěm hraniční kontroly Ploče 
přímý silniční tranzit přes Unii, jsou-li splněny tyto podmínky: 

a) zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu zaplombo
vána úředním veterinárním lékařem plombou s pořadovým číslem; 

b) doklady přiložené k zásilce a uvedené v článku 7 směrnice 97/78/ES 
jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly 
v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „POUZE PRO 
TRANZIT DO TŘETÍCH ZEMÍ PŘES EU“; 

c) jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 
97/78/ES; 

d) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu, který je 
stanoven v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 136/2004, úředním veteri
nárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvěd 
čena jako přijatelná pro tranzit. 

2. Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo 
článku 13 směrnice 97/78/ES na území Unie se nepovoluje. 

3. Příslušný orgán provádí pravidelné audity s cílem zajistit, že počet 
zásilek a množství produktů opouštějících území Unie odpovídá počtu 
a množství, které na území Unie vstoupily. 

▼C1 

KAPITOLA IV 

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 18 

Osvědčení 

Veterinární osvědčení požadovaná tímto nařízením se vyplní v souladu 
s vysvětlivkami uvedenými v příloze V. 

Tento požadavek však nebrání použití elektronického osvědčování nebo 
jiných schválených metod harmonizovaných na úrovni Unie. 

▼C1 
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Článek 19 

Přechodná ustanovení 

▼M1 
Během přechodného období mohou být zásilky živých zvířat, kromě 
včelovitých pocházejících ze státu Havaj, a čerstvého masa určeného 
k lidské spotřebě, pro něž byla před 30. listopadem 2010 vydána 
příslušná veterinární osvědčení podle rozhodnutí 79/542/EHS a 
2003/881/ES, nadále propouštěny do Unie do 31. května 2011. 

▼C1 

Článek 20 

Zrušení 

Zrušuje se rozhodnutí 2003/881/ES. 

Článek 21 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 
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PŘÍLOHA II 

ČERSTVÉ MASO 

▼M2 
ČÁST 1 

Seznam třetích zemí, území a jejich částí ( 1 ) 

název třetí země Kód území Popis třetí země, území nebo jejich části 
Veterinární osvědčení Zvláštní 

podmínky 
Datum ukonče

ní ( 2 ) Datum zahájení ( 3 ) 
Vzor(y) SG 

1 2 3 4 5 6 7 8 

AL – Albánie AL-0 Celá země — 

▼M25 

AR – Argentina AR-0 Celá země EQU 

AR-1 Provincie: 
Buenos Aires, 
Catamarca, 
Corrientes ( 7 ), 
Entre Ríos, 
La Rioja, 
Mendoza, 
Misiones, 
část provincie Neuquén (kromě území zahrnutého v AR-2), 
část provincie Río Negro (kromě území zahrnutého 
v AR-2), 
San Juan, 
San Luis, 
Santa Fe, 
Tucuman, 
Cordoba, 
La Pampa, 
Santiago del Estero, 
Chaco, 
Formosa, 
Jujuy, 
Salta (kromě území zahrnutého v AR-3). 

BOV 
RUF 

RUW ( 7 ) 
A 1 1. srpna 2010
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1 2 3 4 5 6 7 8 

AR-2 Provincie: 
Chubut, 
Santa Cruz, 
Tierra del Fuego, 
část provincie Neuquén (kromě těchto oblastí: v Confluencii 
– oblast nacházející se východně od provinční silnice 17, 
a v Picun Leufú – oblast nacházející se východně od 
provinční silnice 17), 
část provincie Río Negro (kromě těchto oblastí: v Avella
nedě – oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 
a východně od provinční silnice 250, v Conese – oblast 
nacházející se východně od provinční silnice 2, v El Cuy – 
oblast nacházející se severně od provinční silnice 7 od 
jejího protnutí s provinční silnicí 66 k hranici s depart
mentem Avellaneda, a v San Antoniu – oblast nacházející 
se východně od provinčních silnic 250 a 2). 

BOV 
OVI 

RUW 
RUF 

1. srpna 2008 

AR-3 Část provincie Salta: zóna o šířce 25 km od hranic s Bolívií 
a Paraguayí, která se rozkládá od okresu Santa Catalina 
v provincii Jujuy po okres Laishi v provincii Formosa 
(dřívější nárazníková zóna přísného dozoru) 

BOV 
RUF 
RUW 

A 1 1. července 2016 

▼M2 

AU – Austrálie AU-0 Celá země BOV, OVI, POR, 
EQU, RUF, 
RUW, SUF, 

SUW 
▼M28 

BA – Bosna a Herce
govina ( 8 ) 

BA-0 Celá země BOV 

▼M2 

BH – Bahrajn BH-0 Celá země — 
▼M25 

BR – Brazílie BR-0 Celá země EQU 
BR-1 Stát Minas Gerais, 

stát Espírito Santo, 
stát Goiás, 
stát Mato Grosso, 
stát Rio Grande Do Sul, 
stát Mato Grosso Do Sul (kromě území zahrnutého 
v BR-4). 

BOV A a H 1 1. prosince 2008



 

02010R
0206 —

 C
S —

 01.07.2017 —
 023.001 —

 97 

▼M25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BR-2 Stát Santa Catarina BOV A a H 1 31. ledna 2008 

BR-3 Státy Paraná a São Paulo BOV A a H 1 1. srpna 2008 

BR-4 Část státu Mato Grosso Do Sul: oblast o šířce 15 km podél 
vnějších hranic v samosprávných obcích Porto Murtinho, 
Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral 
Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã 
a Mundo Novo a oblast v samosprávných obcích Corumbá 
a Ladário (dřívější vymezená oblast přísného dozoru) 

BOV A a H 1 1. července 2016 

▼M26 

BW – Botswana BW-0 Celá země EQU, EQW 

BW-1 Veterinární oblasti tlumení nákaz 3c, 4b, 5, 8, 9 a 18 BOV, OVI, RUF, 
RUW F 1 11. května 

2011 26. června 2012 

BW-2 Veterinární oblasti tlumení nákaz 10, 11, 13 a 14 BOV, OVI, RUF, 
RUW F 1 7. března 2002 

BW-3 Veterinární oblast tlumení nákaz 12 BOV, OVI, RUF, 
RUW F 1 20. října 2008 20. ledna 2009 

BW-4 Veterinární oblast tlumení nákaz 4a kromě oblasti přísného 
dozoru o šíři 10 km podél hranice se zónou s očkováním 
proti slintavce a kulhavce a oblastí správy volně žijící 
zvěře 

BOV F 1 28. května 
2013 18. února 2011 

BW-5 Veterinární oblasti tlumení nákaz 6a a 6b BOV, OVI, RUF, 
RUW F 1 28. května 

2013 18. srpna 2016 

▼M2 

BY – Bělorusko BY-0 Celá země — 

BZ – Belize BZ-0 Celá země BOV, EQU
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▼M2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CA – Kanada CA-0 Celá země BOV, OVI, POR, 
EQU, SUF, SUW 

RUF, RUW, 
G 

CH – Švýcarsko CH-0 Celá země * 

CL – Chile CL-0 Celá země BOV, OVI, POR, 
EQU, RUF, 
RUW, SUF 

CN – Čína CN-0 Celá země — 

CO – Kolumbie CO-0 Celá země EQU 

CR – Kostarika CR-0 Celá země BOV, EQU 

CU – Kuba CU-0 Celá země BOV, EQU 

DZ – Alžírsko DZ-0 Celá země — 

ET – Etiopie ET-0 Celá země — 

FK – Falklandské 
ostrovy 

FK-0 Celá země 
BOV, OVI, EQU 

GL – Grónsko GL-0 Celá země BOV, OVI, EQU, 
RUF, RUW 

GT – Guatemala GT-0 Celá země BOV, EQU 

HK – Hongkong HK-0 Celá země — 

HN – Honduras HN-0 Celá země BOV, EQU 

▼M16 
__________ 

▼M22 

IL – Izrael ( 6 ) IL-0 Celá země — 

▼M2 

IN – Indie IN-0 Celá země —
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▼M2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IS – Island IS-0 Celá země BOV, OVI, EQU, 
RUF, RUW 

▼M14 

JP –Japonsko JP Celá země BOV 28. března 2013 

▼M2 

KE – Keňa KE-0 Celá země — 

MA – Maroko MA-0 Celá země EQU 

ME – Černá Hora ME-0 Celá země BOV, OVI, EQU 

MG – Madagaskar MG-0 Celá země — 

▼M28 

MK – Bývalá jugo
slávská republika 
Makedonie ( 4 ) 

MK-0 Celá země BOV, OVI, EQU 

▼M2 

MU – Mauricius MU-0 Celá země — 

MX – Mexiko MX-0 Celá země BOV, EQU 

NA – Namibie NA-0 Celá země EQU, EQW 

NA-1 Jižně od bezpečnostní linie, která se rozkládá od Palgrave 
Point na západě po Gam na východě 

BOV, OVI,RUF, 
RUW F a J 1 

NC – Nová Kale
donie 

NC-0 Celá země BOV, RUF, 
RUW 

NI – Nikaragua NI-0 Celá země — 

NZ – Nový Zéland NZ-0 Celá země BOV, OVI, POR, 
EQU, RUF, 
RUW, SUF, 

SUW 

PA – Panama PA-0 Celá země BOV, EQU
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▼M2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

▼M22 

PY – Paraguay PY-0 Celá země EQU 

PY-0 Celá země BOV A 1 17. dubna 2015 

▼M2 

RS – Srbsko ( 5 ) RS-0 Celá země BOV, OVI, EQU 

RU – Rusko RU-0 Celá země — 

RU-1 Murmanská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh RUF 

▼M24 

SG – Singapur (*) SG-0 Celá země NZ-TRANSIT- 
SG (**) 

▼M2 

SV – Salvador SV-0 Celá země — 

SZ – Svazijsko SZ-0 Celá země EQU, EQW 

SZ-1 Oblast západně od „červené linie“, která se rozkládá 
severně od řeky Usutu k hranici s Jižní Afrikou západně 
od Nkalashane 

BOV, RUF, 
RUW F 1 

SZ-2 Oblasti veterinárního dozoru a očkování proti slintavce 
a kulhavce podle právního aktu zveřejněného v právním 
oznámení č. 51 z roku 2001 

BOV, RUF, 
RUW F 1 ze dne 4. srpna 

2003 

TH – Thajsko TH-0 Celá země — 

TN – Tunisko TN-0 Celá země — 

TR – Turecko TR-0 Celá země — 

TR-1 Provincie Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, 
Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, 
Manisa, Usak, Yozgat a Kirikkale 

EQU 

UA – Ukrajina UA-0 Celá země —
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▼M2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

US – Spojené státy US-0 Celá země BOV, OVI, POR, 
EQU,SUF, SUW, 

RUF, RUW 
G 

▼M11 

UY – Uruguay UY-0 Celá země EQU 

BOV, A a J 1 1. listopadu 2001 

OVI A 1 
▼M3 

ZA – Jihoafrická 
republika 

ZA-0 Celá země EQU, EQW 

ZA-1 Celá země kromě: 
— části oblasti tlumení slintavky a kulhavky, která se 

nachází ve veterinárních oblastech Mpumalanga a v 
Severních provinciích, v okrese Ingwavuma veterinární 
oblasti Natal a v hraniční oblasti s Botswanou 
východně od zeměpisné délky 28°, a 

— okresu Camperdown v provincii KwaZulu-Natal 

BOV, OVI, RUF, 
RUW F 1 

Ze dne 
11. února 

2011 

▼M2 
ZW – Zimbabwe ZW-0 Celá země — 

Poznámky pod čarou: 

( 1 ) Aniž jsou dotčeny zvláštní požadavky na osvědčování stanovené v dohodách uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi. 
( 2 ) Maso ze zvířat poražených v den nebo přede dnem uvedeným ve sloupci 7 smí být do Unie dovezeno během 90 dnů od uvedeného dne. Zásilky dovážené na plavidlech na volném moři osvědčené přede dnem 

uvedeným ve sloupci 7 mohou být dováženy do Unie během 40 dnů od uvedeného dne. (Pozn.: neuvedení data ve sloupci 7 znamená, že nejsou žádná časová omezení). 
( 3 ) Pouze maso ze zvířat poražených v den nebo po dni uvedeném ve sloupci 8 může být dovezeno do Unie (neuvedení data ve sloupci 8 znamená, že nejsou žádná časová omezení). 
( 4 ) Bývalá jugoslávská republika Makedonie; dočasný kód, který nemá žádný vliv na konečný název země, jenž bude dohodnut po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů. 
( 5 ) Nezahrnuje Kosovo, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999. 
►M22 ( 6 ) Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku 

Západního břehu. ◄ 
►M25 ( 7 ) V případě „RUW“: Kromě těchto departmentů provincie Corrientes: departmenty Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar. ◄ 
►M28 ( 8 ) Pouze pro tranzit zásilek čerstvého masa domácího skotu přes Bulharsko do Turecka. ◄ 
►M24 (*) Pouze pro čerstvé maso pocházející z Nového Zélandu, pro něž má Nový Zéland povolení k dovozu do Unie, k němuž je přiloženo příslušné vzorové veterinární osvědčení vydané příslušným orgánem 

Nového Zélandu, je určeno pro Unii a je během tranzitu přes území Singapuru vykládáno, též včetně uskladnění, a překládáno ve schváleném zařízení. 
(**) Při vstupu do Unie by k zásilkám mělo být přiloženo jak toto vzorové veterinární osvědčení vydané v systému TRACES příslušným orgánem Singapuru, tak příslušné vzorové veterinární osvědčení pro dovoz 

čerstvého masa vydané příslušným orgánem Nového Zélandu, které může v systému TRACES připojit příslušný orgán Singapuru. ◄ 
* = Požadavky v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132). 
— = Není stanoveno žádné osvědčení a dovoz čerstvého masa je zakázán (kromě druhů, které jsou uvedeny v řádku pro celou zemi). 

„1“ Skupinová omezení: 
Není povolen dovoz drobů do Unie (s výjimkou bráničních a žvýkacích svalů skotu).



 

ČÁST 2 

Vzory veterinárních osvědčení 
Vzor/vzory: 

„BOV“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, včetně 
mletého masa, domácího skotu (včetně druhů Bison 
a Bubalus a jejich kříženců). 

„OVI“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, včetně 
mletého masa, domácích ovcí (Ovis aries) a domácích koz 
(Capra hircus). 

„POR“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, včetně 
mletého masa, domácích prasat (Sus scrofa). 

„EQU“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, kromě 
mletého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, 
Equus asinus a jejich kříženců). 

„RUF“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou 
drobů a mletého masa, nezdomácnělých zvířat řádu sudoko
pytníci ve farmovém chovu (kromě skotu včetně druhů 
Bison a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, 
Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí 
nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae). 

„RUW“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou 
drobů a mletého masa, volně žijících nezdomácnělých zvířat 
řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bison 
a Bubalus a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, 
čeledí Suidae a Tayassuidae) a zvířat čeledí nosorožcovití 
(Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae). 

„SUF“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou 
drobů a mletého masa, nezdomácnělých zvířat čeledí Suidae, 
Tayassuidae nebo Tapiridae ve farmovém chovu. 

„SUW“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou 
drobů a mletého masa, volně žijících nezdomácnělých zvířat 
čeledí Suidae, Tayassuidae nebo Tapiridae. 

„EQW“: Vzor veterinárního osvědčení pro čerstvé maso, s výjimkou 
drobů a mletého masa, volně žijících lichokopytníků 
poddruhu Hippotigris (zebra). 

▼M24 
NZ-TRANSIT-SG: Vzor veterinárního osvědčení pouze pro tranzit přes území 

Singapuru s vykládkou, možným uskladněním a překládkou 
čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, pro něž 
má Nový Zéland povolení k dovozu do Unie, které je způso
bilé pro vstup do Unie a je určeno pro Unii. 

▼M1 
SG (doplňkové záruky) 

„A“: záruky ohledně zrání, měření pH a vykostění čerstvého 
masa, vyjma drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů 
veterinárních osvědčení BOV (bod II.2.6), OVI (bod II.2.6), 
RUF (bod II.2.7) a RUW (bod II.2.4). 

▼M1 
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„C“: záruky ohledně laboratorního vyšetření na klasický mor 
prasat na jatečně upravených tělech, z nichž bylo získáno 
čerstvé maso vybavené osvědčením podle vzoru veterinár
ního osvědčení SUW (bod II.2.3 B). 

„D“: záruky ohledně používání pomyjí k výživě zvířat, z nichž 
bylo získáno čerstvé maso vybavené osvědčením podle 
vzoru veterinárního osvědčení POR (bod II.2.3 d), v hospo
dářství (hospodářstvích). 

„E“: záruky ohledně vyšetření na tuberkulózu na zvířatech, 
z nichž bylo získáno čerstvé maso vybavené osvědčením 
podle vzoru veterinárního osvědčení BOV (bod II.2.4 d). 

„F“: záruky ohledně zrání a vykostění čerstvého masa, vyjma 
drobů, vybaveného osvědčením podle vzorů veterinárních 
osvědčení BOV (bod II.2.6), OVI (bod II.2.6), RUF (bod 
II.2.6) a RUW (bod II.2.7). 

„G“: záruky ohledně 1) vyloučení drobů a míchy a 2) vyšetření 
a původu jelenovitých zvířat, pokud jde o chronické chřad
nutí, uvedené ve vzorech veterinárních osvědčení RUF (bod 
II.1.7) a RUW (bod II.1.8). 

„H“: doplňkové záruky požadované pro Brazílii. Pokud jde 
o programy očkování, jelikož stát Santa Catarina v Brazílii 
neprovádí očkování proti slintavce a kulhavce, nelze pro 
maso zvířat pocházejících z uvedeného státu a poražených 
v uvedeném státě použít odkaz na program očkování. 

„J“: záruky týkající se přesunu skotu, ovcí a koz z hospodářství 
na jatka, které jim před přepravou přímo na porážku umožní 
projít přes sběrné středisko (včetně trhů). 

▼M21 
„K“: hospodářství nebo jednotky uznané jako hospodářství/

jednotky uplatňující řízené podmínky ustájení v souladu 
s článkem 8 nařízení (ES) č. 2075/2005. 

▼M1 
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