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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 20. září 2011 

o dovozu spermatu skotu do Unie 

(oznámeno pod číslem K(2011) 6426) 

(Text s významem pro EHP) 

(2011/630/EU) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 
o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř 
Společenství a na jeho dovoz ( 1 ), a zejména na čl. 8 odst. 1, čl. 10 
odst. 2 první pododstavec a čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Směrnice 88/407/EHS stanoví veterinární podmínky vztahující se 
na dovoz spermatu skotu ze třetích zemí do Unie. Stanoví, že do 
Unie může být dováženo pouze sperma, které pochází ze třetí 
země uvedené na seznamu třetích zemí sestaveném v souladu 
s uvedenou směrnicí a které je doprovázeno veterinárním osvěd 
čením podle vzoru rovněž vyhotoveného v souladu se zmíněnou 
směrnicí. Veterinární osvědčení musí potvrzovat, že sperma 
pochází z inseminačních stanic a středisek pro skladování sper
matu poskytujících záruky stanovené v čl. 9 odst. 1 uvedené 
směrnice. 

(2) Rozhodnutí Komise 2004/639/ES ze dne 6. září 2004, kterým se 
stanoví podmínky pro dovoz spermatu skotu ( 2 ), v současnosti 
stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují 
dovoz spermatu skotu, a to v příloze I uvedeného rozhodnutí. 

(3) Podle čl. 8 odst. 2 směrnice 88/407/EHS může členský stát 
povolit dovoz spermatu skotu pouze z těch třetích zemí, které 
jsou uvedeny v seznamu, jenž má být vypracován v souladu 
s danou směrnicí. Při rozhodování o tom, zda třetí země může 
být na tomto seznamu uvedena, se přihlíží k různým skutečnos
tem, jako je třeba nákazový status hospodářských zvířat. 
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(4) Nařízením 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 ( 1 ), 
se zrušilo a nahradilo rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 
21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo 
částí třetích zemí a veterinární a hygienické podmínky a veteri
nární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich masa 
do Společenství ( 2 ). V příloze I nařízení (EU) č. 206/2010 se 
stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup kopytníků 
do Unie. Podmínky pro vstup kopytníků stanovené uvedeným 
nařízením jsou podobné podmínkám pro dovoz spermatu skotu 
stanoveným ve směrnici 88/407/EHS. 

(5) Neexistují žádné vědecké důkazy, které by naznačovaly, že 
v případě závažných exotických nakažlivých chorob mohou být 
rizika vyplývající z nákazového statusu samčích dárců skotu 
zmírněna přeléčením spermatu. Seznam třetích zemí, z nichž 
členské státy povolí dovoz spermatu, by se proto měl zakládat 
na nákazovém statusu třetích zemí, ze kterých je povolený dovoz 
živého skotu. Seznam uvedený v příloze I nařízení (EU) 
č. 206/2010 zahrnuje Chile, Island a Saint-Pierre a Miquelon. 
Tyto třetí země by proto měly být též zahrnuty do seznamu 
uvedeného v příloze I rozhodnutí 2004/639/ES. 

(6) Vzor veterinárního osvědčení v příloze II části 1 rozhodnutí 
2004/639/ES zahrnuje veterinární podmínky pro dovoz spermatu 
skotu do Unie. V současnosti nejsou v uvedeném osvědčení 
podmínky pro enzootickou leukózu skotu a epizootické hemora
gické onemocnění úplně v souladu s podmínkami stanovenými 
v příloze B kapitole I bodu 1 písm. c) směrnice 88/407/EHS a v 
Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro 
suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). 
V důsledku toho by se měl tento vzor veterinárního osvědčení 
upravit tak, aby zohledňoval dané ustanovení uvedené směrnice 
a příručky. 

(7) Vzor veterinárního osvědčení v příloze II části 3 rozhodnutí 
2004/639/ES se vztahuje na dovoz a tranzit spermatu skotu odes
laného ze střediska pro skladování spermatu nebo z inseminační 
stanice buď odebraného a zpracovaného v souladu s podmínkami 
směrnice 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES ( 3 ), 
nebo odebraného, zpracovaného a skladovaného před 
31. prosincem 2004 v souladu s ustanoveními směrnice 
88/407/EHS platnými do 1. července 2003 a dovezeného po 
31. prosinci 2004 v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/43/ES. 
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(8) Aby byla zajištěna plná sledovatelnost spermatu, měl by být vzor 
veterinárního osvědčení v příloze II části 3 rozhodnutí 
2004/639/ES doplněn dodatečnými požadavky pro udělení osvěd 
čení a měl by být používán pouze pro obchod se spermatem 
skotu odebraným v inseminačních stanicích a odeslaným ze stře
diska pro skladování spermatu bez ohledu na to, zda je dané 
středisko pro skladování spermatu součástí střediska pro sklado
vání spermatu schváleného pod jiným číslem schválení. 
V důsledku toho by se měl vzor veterinárního osvědčení v příloze 
II části 3 rozhodnutí 2004/639/ES na základě tohoto rozhodnutí 
odpovídajícím způsobem upravit. 

(9) Rovněž je nutné tímto rozhodnutím upravit data v názvech vzorů 
veterinárních osvědčení v příloze II části 2 a části 3 rozhodnutí 
2004/639/ES týkajících se zásob spermatu skotu odebraného, 
zpracovaného a skladovaného před 31. prosincem 2004 s cílem 
zohlednit ustanovení čl. 2 odst. 1 směrnice 2003/43/ES. 

(10) Existují dvoustranné dohody mezi Unií a některými třetími 
zeměmi, které obsahují specifické podmínky pro dovoz spermatu 
skotu do Unie. Proto v případě, že dvoustranné dohody obsahují 
specifické podmínky a vzory veterinárních osvědčení pro dovoz, 
měly by se místo podmínek a vzorů stanovených v tomto rozhod
nutí použít uvedené podmínky a vzory. 

(11) Na základě směrnice 88/407/EHS byla uznána Kanada třetí zemí 
s nákazovým statusem rovnocenným statusu členských států pro 
dovoz spermatu skotu do Unie. 

(12) Proto je vhodné, aby sperma skotu odebrané v Kanadě a dovezené 
do Unie z této třetí země bylo doprovázeno zjednodušeným 
osvědčením vyhotoveným podle vzoru stanoveného v rozhodnutí 
Komise 2005/290/ES ze dne 4. dubna 2005 o zjednodušených 
osvědčeních pro dovoz spermatu skotu a čerstvého vepřového 
masa z Kanady a o změně rozhodnutí 2004/639/ES ( 1 ), v souladu 
s Dohodou mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady 
o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví 
zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty ( 2 ), 
schválenou rozhodnutím Rady 1999/201/ES ( 3 ). 
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(13) Švýcarsko je třetí zemí s nákazovým statusem rovnocenným 
statusu členských států. Proto je vhodné, aby sperma skotu 
dovezené do Unie ze Švýcarska bylo doprovázeno veterinárním 
osvědčením vyhotoveným podle vzorů používaných pro obchod 
se spermatem skotu uvnitř Unie stanovených v příloze D směrnice 
88/407/EHS v souladu s úpravami uvedenými v dodatku 2 kapi
tole VII oddíle B bodě 4 přílohy 11 Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zeměděl
skými produkty, která byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 
2002/309/ES, Euratom týkajícím se dohody o vědeckotechnické 
spolupráci, ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se 
Švýcarskou konfederací ( 1 ). 

(14) V zájmu jasnosti a jednotnosti právních předpisů Unie by rozhod
nutí 2004/639/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnu
tím. 

(15) Aby nedošlo k narušení obchodu, mělo by být za určitých 
podmínek v přechodném období povoleno používání veterinár
ních osvědčení vydaných podle rozhodnutí 2004/639/ES. 

(16) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stano
viskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Předmět 

Toto rozhodnutí stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž 
členské státy povolují dovoz spermatu skotu (dále jen „sperma“) do 
Unie. 

Stanoví také požadavky na osvědčení pro dovoz spermatu do Unie. 

Článek 2 

Dovoz spermatu 

1. Členské státy povolí dovoz spermatu, pokud splňuje tyto 
podmínky: 

a) pochází ze třetí země nebo její části uvedené v příloze I; 

b) pochází z inseminační stanice nebo střediska pro skladování sper
matu uvedených na seznamu v souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice 
88/407/EHS; 
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c) je doprovázeno veterinárním osvědčením vyhotoveným podle násle
dujících vzorových osvědčení stanovených v příloze II části 1 
a vyplněným v souladu s vysvětlivkami uvedenými v části 2 dané 
přílohy: 

i) vzor 1 stanovený v oddíle A pro sperma odebrané, zpracované 
a skladované v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směr
nice 2003/43/ES, odeslané z inseminační stanice, v níž bylo 
sperma odebráno, 

ii) vzor 2 stanovený v oddíle B pro zásoby spermatu odebraného, 
zpracovaného a skladovaného před 31. prosincem 2004 v souladu 
s ustanoveními směrnice 88/407/EHS platnými do 1. července 
2004 a dovezeného po 31. prosinci 2004 v souladu s čl. 2 odst. 
2 směrnice 2003/43/ES, odeslaného z inseminační stanice, v níž 
bylo sperma odebráno, 

iii) vzor 3 stanovený v oddíle C pro sperma a zásoby spermatu 
uvedeného v bodech i) a ii), odeslaného ze střediska pro skla
dování spermatu; 

d) splňuje požadavky stanovené ve veterinárních osvědčeních podle 
písmene c). 

2. Pokud jsou v dvoustranných dohodách mezi Unií a třetími zeměmi 
stanoveny zvláštní veterinární podmínky a podmínky pro veterinární 
osvědčení, platí tyto podmínky místo podmínek uvedených v odstavci 1. 

Článek 3 

Podmínky týkající se přepravy spermatu do Unie 

1. Sperma a zásoby spermatu uvedené v článku 2 se nesmí přepra
vovat ve stejném kontejneru s jinými zásilkami spermatu, které: 

a) nejsou určeny pro vstup do Unie nebo 

b) mají nižší veterinární status. 

2. Během přepravy do Unie se sperma a zásoby spermatu umístí do 
uzavřených a zaplombovaných kontejnerů a plomba nesmí být při 
přepravě porušena. 

Článek 4 

Zrušení 

Rozhodnutí 2004/639/ES se zrušuje. 

▼B 
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Článek 5 

Přechodné ustanovení 

Na přechodné období do 30. dubna 2012 povolí členské státy dovoz 
spermatu a zásob spermatu ze třetích zemí, které jsou doprovázeny 
veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 31. března 2012 v souladu 
se vzorovými osvědčeními uvedenými v příloze II rozhodnutí 
2004/639/ES. 

Článek 6 

Použitelnost 

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. listopadu 2011. 

Článek 7 

Určení 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

▼B 
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PŘÍLOHA I 

Seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž členské státy povolují dovoz spermatu skotu 

Kód 
ISO Název třetí země 

Poznámky 

Popis území 
(v příslušných případech) Doplňkové záruky 

AU Austrálie Doplňkové záruky týkající se vyšetření 
stanoveného v bodech II.5.4.1 a/nebo 
II.5.4.2 vzorového veterinárního osvěd 
čení v příloze II části 1 oddíle A jsou 
povinné. 

CA Kanada ( 1 ) Území popsané jako 
CA-1 v příloze I části 1 
nařízení (EU) č. 206/ 
2010. 

CH Švýcarsko ( 2 ) 

CL Chile 

GL Grónsko 

IS Island 

NZ Nový Zéland ( 3 ) 

PM Saint-Pierre 
a Miquelon 

US Spojené státy Doplňkové záruky týkající se vyšetření 
stanoveného v bodech II.5.4.1 a/nebo 
II.5.4.2 vzorového veterinárního osvěd 
čení v příloze II části 1 oddíle A jsou 
povinné. 

( 1 ) Vzorové osvědčení, které se použije pro dovoz z Kanady, je stanoveno v rozhodnutí Komise 2005/290/ES ze 
dne 4. dubna 2005 o zjednodušených osvědčeních pro dovoz spermatu skotu a čerstvého vepřového masa 
z Kanady a o změně rozhodnutí 2004/639/ES (pouze pro sperma odebrané v Kanadě) v souladu s Dohodou 
mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví 
a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty, schválenou rozhodnutím Rady 1999/ 
201/ES. 

( 2 ) Vzorová osvědčení, která se použijí pro dovoz ze Švýcarska, jsou stanovena v příloze D směrnice Rady 88/ 
407/EHS, s úpravami uvedenými v dodatku 2 kapitole VII oddíle B bodě 4 přílohy 11 Dohody mezi 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, schválené rozhod
nutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkajícím se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 
4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací. 

( 3 ) Pro účely dovozu spermatu skotu do Unie, pokud jde o tuberkulózu skotu, je nákazový status stáda skotu 
zařazeného podle Národní strategie Nového Zélandu pro řízení nákazy tuberkulózou skotu jako „C2“ rovno
cenný nákazovému statusu stáda skotu, které je v členském státě v souladu s podmínkami stanovenými 
v odstavcích 1 a 2 přílohy A.I směrnice 64/432/EHS uznáno jako „stádo skotu úředně prosté tuberkulózy.“ 
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