
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 1. března 2012 

o dovozu spermatu prasat do Unie 

(oznámeno pod číslem C(2012) 1148) 

(Text s významem pro EHP) 

(2012/137/EU) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 
1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se 
spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz ( 1 ), 
a zejména na čl. 7 odst. 1, čl. 9 odst. 2 a 3 a čl. 10 odst. 2 
uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Směrnice 90/429/EHS stanoví veterinární požadavky na 
obchod se spermatem prasat uvnitř Unie a na jeho dovoz 
ze třetích zemí. Stanoví, že členské státy mohou povolit 
dovoz spermatu pouze z těch třetích zemí, které jsou 
uvedeny na seznamu, jenž má být vypracován postupem 
podle uvedené směrnice, a pokud je doprovázeno veteri
nárním osvědčením, jež musí odpovídat vzoru podle 
uvedené směrnice. Veterinární osvědčení musí potvrzo
vat, že sperma pochází ze schválených inseminačních 
stanic poskytujících záruky stanovené v čl. 8 odst. 1 
uvedené směrnice. 

(2) Rozhodnutí Komise 2009/893/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o dovozu spermatu prasat do Společenství, pokud 
jde o seznamy třetích zemí a inseminačních stanic a o 
požadavky na veterinární osvědčení ( 2 ), stanoví seznam 
třetích zemí, ze kterých členské státy povolí dovoz sper
matu. Tento seznam je zpracován na základě veterinár
ního statusu zvířat v těchto třetích zemích. 

(3) Směrnice 90/429/EHS ve znění prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 176/2012 ( 3 ) stanoví revidované veteri
nární požadavky pro dárcovská prasata a sperma, pokud 
jde o brucelózu a Aujeszkyho chorobu. 

(4) Směrnice rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, 
kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afric
kého moru prasat a kterou se mění směrnice 
92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat 
a africký mor prasat ( 4 ), odstranila těšínskou chorobu 
prasat (enterovirovou encefalomyelitidu prasat) ze 

seznamu nákaz stanoveného v příloze I směrnice Rady 
92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se 
zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení někte
rých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se veziku
lární choroby prasat ( 5 ), a následně byla tato nákaza 
rozhodnutím Komise 2008/650/ES ze dne 30. července 
2008, kterým se mění směrnice Rady 82/894/EHS 
o hlášení chorob zvířat ve Společenství ( 6 ), odstraněna 
ze seznamu nákaz povinných hlášením v Unii. 

(5) Kromě toho je nezbytné uvést některé veterinární poža
davky na dovoz spermatu prasat do Unie v soulad 
s Kodexem zdraví suchozemských živočichů Světové 
organizace pro zdraví zvířat (OIE), zejména pokud jde 
o stanovení, zda je země prostá vezikulární choroby 
prasat a zda je inseminační stanice prostá tuberkulózy 
a vztekliny. 

(6) Proto by se měl vzor veterinárního osvědčení stanovený 
v příloze II části 1 rozhodnutí 2009/893/ES upravit tak, 
aby zohledňoval tyto změny směrnice 90/429/EHS, 
a měly by se z něj odstranit veškeré odkazy na těšínskou 
chorobu prasat (enterovirovou encefalomyelitidu prasat) 
a na to, zda je země prostá vezikulární choroby prasat 
a zda je inseminační stanice prostá tuberkulózy a vzte
kliny. 

(7) Existují dvoustranné dohody mezi Unií a některými 
třetími zeměmi, které obsahují specifické podmínky pro 
dovoz spermatu prasat 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. 

(8) Švýcarsko je třetí zemí s veterinárním statusem rovno
cenným statusu členských států. Proto je vhodné, aby 
sperma prasat dovezené do Unie ze Švýcarska bylo 
doprovázeno veterinárním osvědčením vyhotoveným 
podle vzorů používaných pro obchod se spermatem 
prasat uvnitř Unie stanovených v příloze D směrnice 
90/429/EHS v souladu s úpravami uvedenými v příloze 
11 dodatku 2 kapitole VIII oddíle B bodě 3 Dohody mezi 
Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací
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o obchodu se zemědělskými produkty, která byla schvá
lena rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Eura
tom, týkajícím se dohody o vědeckotechnické spolupráci, 
ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se 
Švýcarskou konfederací ( 1 ). 

(9) V zájmu jasnosti a jednotnosti právních předpisů Unie by 
rozhodnutí 2009/893/ES mělo být zrušeno a nahrazeno 
tímto rozhodnutím. 

(10) Aby se předešlo narušení obchodu, mělo by být pro 
přechodné období povoleno používání veterinárních 
osvědčení vydaných v souladu s rozhodnutím 
2009/893/ES. 

(11) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se 
stanoviskem 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 povolí dovoz spermatu prasat 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 na seznamu 
v příloze I; 

b) pochází z inseminační stanice uvedené na seznamu v souladu 
s čl. 8 odst. 2 směrnice 90/429/EHS; 

c) je doprovázeno veterinárním osvědčením vyhotoveným 
podle vzorového osvědčení stanoveného v příloze II části 
1 a vyplněným v souladu s vysvětlivkami uvedenými 
v části 2 dané přílohy; 

d) splňuje požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení 
podle písmene c). 

2. Pokud jsou v dvoustranných dohodách mezi Unií a třetími 
zeměmi stanoveny specifické 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 uvedené v článku 2 se nesmí přepravovat 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 umístí do uzavřených 
a zaplombovaných nádob a plomba nesmí být při přepravě 
porušena. 

Článek 4 

Zrušení 

Rozhodnutí 2009/893/ES se zrušuje. 

Článek 5 

Přechodné ustanovení 

Na přechodné období do 30. listopadu 2012 povolí členské 
státy dovoz spermatu ze třetích zemí, je-li tento dovoz dopro
vázen veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 31. října 
2012 v souladu se vzorovým osvědčením uvedeným v příloze II 
části 1 rozhodnutí 2009/893/ES. 

Článek 6 

Použitelnost 

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2012. 

Článek 7 

Určení 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 1. března 2012. 

Za Komisi 
John DALLI 
člen Komise
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PŘÍLOHA I 

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

Kód ISO Název třetí země Poznámky 

CA Kanada 

CH Švýcarsko (*) 

NZ Nový Zéland 

US Spojené státy 

(*) Osvědčení, které se použije pro dovoz ze Švýcarska, je stanoveno v příloze D směrnice 90/429/EHS, s úpravami uvedenými v příloze 
11 dodatku 2 kapitole VIII oddíle B bodě 3 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se 
zemědělskými produkty, schválené rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom.
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