
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1668 

ze dne 6. listopadu 2018, 

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položku týkající se Spojených států 
amerických v seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz živých, chlazených, 
zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské 

spotřebě 

(oznámeno pod číslem C(2018) 7207) 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví 
zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), 
a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví, že produkty živočišného původu smějí být dováženy pouze z třetích zemí 
nebo z částí třetích zemí, které jsou uvedeny v seznamu vypracovaném ve shodě s uvedeným nařízením. 

(2)  Nařízení (ES) č. 854/2004 rovněž stanoví, že při vypracovávání a aktualizaci těchto seznamů je třeba zohlednit 
výsledky kontrol Unie ve třetích zemích. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (2) stanoví, že 
třetí země se v takových seznamech uvedou jen tehdy, pokud jejich příslušné orgány poskytnou přiměřené 
záruky, pokud jde o soulad nebo rovnocennost s předpisy Unie, které se týkají krmiv a potravin, a s pravidly 
o zdraví zvířat. 

(3)  Rozhodnutí Komise 2006/766/ES (3) uvádí třetí země a území, které splňují kritéria uvedená v nařízení (ES) 
č. 854/2004, a mohou tedy zaručit, že produkty uvedené v rozhodnutí 2006/766/ES splňují hygienické 
podmínky stanovené na ochranu zdraví spotřebitele v právních předpisech Unie, a mohou být tudíž vyváženy do 
Unie. Příloha I uvedeného rozhodnutí konkrétně stanoví seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz mlžů, 
ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě. Tento seznam uvádí rovněž omezení týkající 
se takového dovozu z určitých třetích zemí. 

(4)  Poslední kontroly Unie ve Spojených státech amerických, jejichž cílem bylo vyhodnotit zavedený kontrolní 
systém produkce mlžů určených pro vývoz do Unie, proběhly v roce 2015. Tyto kontroly spolu s ujištěními 
příslušných orgánů Spojených států amerických naznačují, že podmínky pro produkci mlžů platné ve státech 
Massachusetts a Washington skýtají záruky rovnocenné zárukám stanoveným v příslušných právních předpisech 
Unie. Proto by měl být ze států Massachusetts a Washington ve Spojených státech amerických dovoz mlžů, 
pláštěnců, ostnokožců a mořských plžů povolen. Komise stanoví zvláštní podmínky pro vývoz uvedených 
produktů v osvědčení o zdravotní nezávadnosti. 

(5)  Rozhodnutí 2006/766/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 

(6)  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, 
potraviny a krmiva, 
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(1) Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. 
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování 

právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, 
s. 1). 

(3) Rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen 
dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53). 



PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

V příloze I rozhodnutí 2006/766/ES se položka týkající se Spojených států amerických nahrazuje tímto: 

„US Spojené státy americké Státy Massachusetts a Washington“  

Článek 2 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 6. listopadu 2018. 

Za Komisi 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

člen Komise  
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