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Tabulka 1 

Č. Produkt Suroviny (odkaz na ustanovení 
nařízení (ES) č. 1069/2009) Podmínky dovozu a tranzitu Seznamy třetích zemí Osvědčení / vzory dokumentů 

1 ►M1 zpracované 
živočišné bílkoviny, 
včetně směsí a produktů 
jiných než krmivo pro 
zvířata v zájmovém 
chovu obsahující tyto 
bílkoviny a jiných než 
krmné směsi podle 
definice v čl. 3 odst. 2 
písm. h) nařízení (ES) 
č. 767/2009 obsahující 
tyto bílkoviny ◄ 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), 
h), i), j), k), l) a m). 

a) Zpracovaná živočišná bílkovina musí 
být vyrobena v souladu s oddílem 1 
kapitoly II přílohy X; a 

b) zpracovaná živočišná bílkovina musí 
splňovat doplňkové požadavky 
stanovené v oddíle 2 této kapitoly. 

a) V případě zpracovaných živočišných 
bílkovin kromě rybí moučky: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010. 

b) V případě rybí moučky: 

třetí země uvedené v příloze II 
rozhodnutí 2006/766/ES. 

Příloha XV kapitola 1. 

2 Krevní výrobky pro 
krmné suroviny 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a) a čl. 10 písm. 
b) bodě i). 

►M9 Krevní výrobky musí být vyrobeny 
v souladu s oddílem 2 kapitoly II přílohy 
X a oddílem 5 kapitoly I přílohy XIV. ◄ 

a) V případě krevních výrobků 
z kopytníků: 

třetí země nebo části třetích zemí 
uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých 
je povolen dovoz všech kategorií 
čerstvého masa příslušných druhů. 

b) V případě krevních výrobků z jiných 
druhů: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010. 

Příloha XV kapitola 4 bod B.
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Č. Produkt Suroviny (odkaz na ustanovení 
nařízení (ES) č. 1069/2009) Podmínky dovozu a tranzitu Seznamy třetích zemí Osvědčení / vzory dokumentů 

3 Tavené/škvařené tuky 
a rybí tuk 

a) V případě tavených/ 
škvařených tuků s výjimkou 
rybího tuku: Materiály 
kategorie 3 uvedené v čl. 10 
písm. a), b), d), e), f), g), h), 
i), j) a k). 

b) V případě rybího tuku: 
materiály kategorie 3 
uvedené v čl. 10 písm. e), 
f), i) a j). 

a) Tavené/škvařené tuky a rybí tuk musí 
být vyrobeny v souladu s oddílem 3 
kapitoly II přílohy X; a 

b) tavené/škvařené tuky musí splňovat 
doplňkové požadavky stanovené 
v oddíle 3 této kapitoly. 

a) V případě tavených/škvařených tuků 
s výjimkou rybího tuku: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010. 

b) V případě rybího tuku: 

třetí země uvedené v příloze II 
rozhodnutí 2006/766/ES. 

a) V případě tavených/ 
škvařených tuků 
s výjimkou rybího tuku: 

příloha XV kapitola 10 
bod A. 

b) V případě rybího tuku: 

příloha XV kapitola 9. 

4 Mléko, mléčné výrobky 
a produkty získané 
z mléka, mlezivo, 
výrobky z mleziva 

a) Mléko, mléčné výrobky: 

materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. e), f) a h). 

b) Mlezivo, výrobky z mleziva: 

materiály kategorie 3 ze 
živých zvířat, která nevyka
zovala žádné příznaky 
onemocnění přenosného pros
třednictvím mleziva na 
člověka nebo zvířata. 

Mléko, mléčné výrobky, mlezivo 
a výrobky z mleziva musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle 4 této 
kapitoly. 

a) V případě mléka a mléčných výrobků: 

schválené třetí země uvedené v příloze 
I nařízení (EU) č. 605/2010. 

b) V případě mleziva a výrobků 
z mleziva: 

třetí země uvedené jako schválené ve 
sloupci „A“přílohy I nařízení (EU) 
č. 605/2010. 

a) V případě mléka, mléčných 
výrobků a produktů 
získaných z mléka: 

příloha XV kapitola 2 
bod A. 

b) V případě mleziva 
a výrobků z mleziva: 

příloha XV kapitola 2 
bod B.



 

02011R
0142 —

 C
S —

 22.02.2017 —
 009.001 —

 135 

▼B 

Č. Produkt Suroviny (odkaz na ustanovení 
nařízení (ES) č. 1069/2009) Podmínky dovozu a tranzitu Seznamy třetích zemí Osvědčení / vzory dokumentů 

5 Želatina a hydrolyzované 
bílkoviny 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), b), e), f), g), i) 
a j), a v případě hydrolyzovaných 
bílkovin: materiály kategorie 3 
uvedené v čl. 10 písm. d), h) a k). 

Želatina a hydrolyzované bílkoviny musí 
být vyrobeny v souladu s oddílem 5 
kapitoly II přílohy X. 

a) Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země: 

(KR) Jižní Korea 

(MY) Malajsie 

(PK) Pákistán 

(TW) Tchaj-wan. 

b) V případě želatiny a hydrolyzovaných 
bílkovin z ryb: 

třetí země uvedené v příloze II 
rozhodnutí 2006/766/ES. 

a) V případě želatiny: 

příloha XV kapitola 11. 

b) V případě hydrolyzovaných 
bílkovin: 

příloha XV kapitola 12. 

6 Hydrogenfosforečnan 
vápenatý 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), 
g), h), i), j) a k). 

Hydrogenfosforečnan vápenatý musí být 
vyroben v souladu s oddílem 6 kapitoly II 
přílohy X. 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země: 

(KR) Jižní Korea 

(MY) Malajsie 

(PK) Pákistán 

(TW) Tchaj-wan. 

Příloha XV kapitola 12.
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Č. Produkt Suroviny (odkaz na ustanovení 
nařízení (ES) č. 1069/2009) Podmínky dovozu a tranzitu Seznamy třetích zemí Osvědčení / vzory dokumentů 

7 Fosforečnan vápenatý Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), 
g), h), i) a k). 

Fosforečnan vápenatý musí být vyroben 
v souladu s oddílem 7 kapitoly II 
přílohy X. 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země: 

(KR) Jižní Korea 

(MY) Malajsie 

(PK) Pákistán 

(TW) Tchaj-wan. 

Příloha XV kapitola 12. 

8 Kolagen Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), b), e), f), g), i) 
a j). 

Kolagen musí být vyroben v souladu 
s oddílem 8 kapitoly II přílohy X. 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 a tyto země: 

(KR) Jižní Korea 

(MY) Malajsie 

(PK) Pákistán 

(TW) Tchaj-wan. 

Příloha XV kapitola 11. 

9 Vaječné výrobky Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. e) a f) a čl. 10 
písm. k) bodě ii). 

Vaječné výrobky musí být vyrobeny 
v souladu s oddílem 9 kapitoly II 
přílohy X. 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 a třetí země 
nebo části třetích zemí, ze kterých členské 
státy povolují dovoz čerstvého drůbežího 
masa, vajec a vaječných výrobků a které 
jsou uvedeny v části 1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 798/2008. 

Příloha XV kapitola 15.


