
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/518 

ze dne 26. března 2018, 

kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných 
koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Indonésie, kterým se mění příloha I 
rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Indonésii, a kterým se mění příloha I 
rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Indonésii na seznamu třetích zemí a jejich částí, 
ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do 

Unie 

(oznámeno pod číslem C(2018) 1725) 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých 
a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 16 odst. 2 a čl. 19 písm. a) a b) uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz 
koňovitých do Unie je povolen pouze ze třetích zemí, které splňují určité veterinární požadavky. 

(2)  Příloha I rozhodnutí Komise 93/195/EHS (2) stanoví seznamy třetích zemí zařazených do sanitárních skupin A až 
E. Příloha VII uvedeného rozhodnutí obsahuje mimo jiné vzorové veterinární osvědčení, které se má použít pro 
zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu na dobu kratší než 60 dnů za účelem účasti na 
jezdeckých akcích v rámci Asijských her a soutěže Endurance World Cup. 

(3)  Ve dnech 18. srpna až 2. září 2018 se budou v Jakartě v Indonésii konat jezdecké akce v rámci 18. Asijských her. 
Tyto akce zahrnující parkur, drezúru a soutěže všestranné způsobilosti jsou pořádány pod záštitou Mezinárodní 
jezdecké federace a zúčastní se jich rovněž dvojice (sportovec/kůň) z Unie. 

(4)  Aby bylo možné povolit v období od 10. srpna do 10. září 2018 zpětný dovoz evidovaných koní určených pro 
soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu za účelem účasti na Asijských hrách a aby bylo stanoveno vzorové 
veterinární osvědčení, jež bude doprovázet tyto evidované koně, je nezbytné stanovit, že uvedení koně mohou 
být zpětně dovezeni do Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle vzoru 
stanoveného v příloze VII rozhodnutí 93/195/EHS. Za tímto účelem je rovněž nezbytné zahrnout Indonésii do 
příslušné sanitární skupiny v příloze I uvedeného rozhodnutí. 

(5)  Jelikož příloha I byla několikrát změněna, měla by být z důvodu právní srozumitelnosti aktualizována 
a nahrazena v plném rozsahu. 

(6)  Rozhodnutí 93/195/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 
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(1) Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1. 
(2) Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz 

evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1). 



(7)  Příloha I rozhodnutí Komise 2004/211/ES (1) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich 
částí, ze kterých členské státy povolují dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí podmínky, 
které se na tento dovoz vztahují. 

(8)  V souvislosti s konáním jezdeckých akcí v rámci Asijských her 2018 požádaly příslušné orgány Indonésie, aby 
byla část území uvedené země, jež představuje pásmo zahrnující plně oplocené závodiště a jeho okolí 
v rezidenční oblasti v centru Jakarty, ve kterém se od května 2016 nenacházejí žádní koňovití, považována za 
pásmo prosté nákaz koňovitých. Toto pásmo prosté nákaz koňovitých bylo zřízeno v souladu s doporučeními 
Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (2) a s přispěním odborníků. 

(9)  Příslušné orgány Indonésie poskytly jisté záruky, zejména pokud jde o ohlašovací povinnost zavedenou v jejich 
zemi u nákaz uvedených v příloze I směrnice 2009/156/ES a o závazek zcela splnit podmínky čl. 12 odst. 2 
písm. f) uvedené směrnice, pokud jde o okamžité ohlašování nákaz koňovitých Komisi a členským státům. 

(10)  Podle informací poskytnutých Indonésií a Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) nebyl v Indonésii nikdy 
hlášen mor koní, venezuelská encefalomyelitida koní ani vezikulární stomatitida. 

(11)  Ačkoli nejsou známa žádná hlášení, pokud jde o výskyt hřebčí nákazy a vozhřivky v předchozích letech, 
Indonésie provedla komplexní sérologický dozor u populace koňovitých v pásmu dohledu a v ochranném pásmu 
okolo centrálního pásma v rámci pásma prostého nákaz koňovitých v metropolitní oblasti Jakarty, s negativními 
výsledky ve všech případech, pokud jde o mor koní a hřebčí nákazu. U jednoho ze 600 koní, kteří byli 
předmětem dozoru, však byla na základě sérologických testů diagnostikována vozhřivka. 

(12)  Po dobu šesti měsíců, počínaje oficiálně dnem 15. února 2018, nebudou v centrálním pásmu zahrnujícím místo 
konání Asijských her žádní koňovití a budou zavedena veškerá opatření týkající se tlumení nákaz a biologické 
bezpečnosti pro pásmo prosté nákaz koňovitých, dokud nebudou dopraveni koně účastnící se soutěže podle 
schváleného karanténního protokolu. 

(13)  Za účelem zajištění udržitelné ochrany nákazového statusu populace koňovitých v pásmu prostém nákaz 
koňovitých se indonéské orgány zavázaly zprovoznit v tomto pásmu karanténní zařízení pro kontrolu 
koňovitých přivezených z hospodářství v jiných částech Indonésie a z některých třetích zemí neuvedených 
v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. V průběhu této předvstupní karantény absolvují zvířata veterinární 
prohlídky podle podmínek Unie stanovených pro dovoz ze zemí patřících do stejné sanitární skupiny. 

(14)  S ohledem na uspokojivé informace a záruky poskytnuté Indonésií by Indonésie měla být zařazena na seznam 
třetích zemí uvedený v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES pro zpětný dovoz evidovaných koní v době od 
10. srpna do 10. září 2018. Území Indonésie by mělo být zároveň regionálně rozděleno, pokud jde o některé 
nákazy koňovitých. Z epizootologického hlediska by pásmo prosté nákaz koňovitých v Indonésii mělo být na 
seznamu v příloze I uvedeného rozhodnutí zařazeno do sanitární skupiny C. 

(15)  Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 

(16)  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, 
potraviny a krmiva, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Členské státy povolí zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do části území 
Indonésie regionálně rozdělené pro účast na Asijských hrách 2018 v Jakartě, pokud je každý kůň doprovázen řádně 
vyplněným veterinárním osvědčením v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením stanoveným v příloze VII 
rozhodnutí 93/195/EHS a pokud jsou tito koně spolu s doprovodnými veterinárními osvědčeními prezentováni na 
stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie během doby uvedené v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. 
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(1) Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské 
státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS 
a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1). 

(2) http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine- 
disease-free-zones/ 

http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/
http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


Článek 2 

Příloha I rozhodnutí 93/195/EHS se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí. 

Článek 3 

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí. 

Článek 4 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

Použije se do 30. září 2018. 

V Bruselu dne 26. března 2018. 

Za Komisi 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

člen Komise  

28.3.2018 L 84/29 Úřední věstník Evropské unie CS     



PŘÍLOHA I 

„PŘÍLOHA I 

Sanitární skupina A (1) 

Švýcarsko (CH), Grónsko (GL), Island (IS) 

Sanitární skupina B (1) 

Austrálie (AU), Bělorusko (BY), Černá Hora (ME), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (2) (MK), Nový Zéland (NZ), 
Srbsko (RS), Rusko (3) (RU), Ukrajina (UA) 

Sanitární skupina C (1) 

Kanada (CA), Čína (3) (CN), Hongkong (HK), Indonésie (3) (4) (ID), Japonsko (JP), Korejská republika (KR), Macao (MO), 
Malajsie (poloostrov) (MY), Singapur (SG), Thajsko (TH), Spojené státy americké (US) 

Sanitární skupina D (1) 

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermudy (BM), Bolívie (BO), Brazílie (3) (BR), Chile (CL), Kostarika (3) (CR), Kuba (CU), 
Jamajka (JM), Mexiko (3) (MX), Peru (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY) 

Sanitární skupina E (1) 

Spojené arabské emiráty (AE), Bahrajn (BH), Alžírsko (DZ), Izrael (5) (IL), Jordánsko (JO), Kuvajt (KW), Libanon (LB), 
Maroko (MA), Omán (OM), Katar (QA), Saúdská Arábie (3) (SA), Tunisko (TN), Turecko (3) (TR)  

(1) Sanitární skupina podle sloupce 5 tabulky v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. 
(2) Prozatímní kód, kterým není dotčeno konečné označení země, jež bude stanoveno po ukončení jednání probíhajících 

v současné době v OSN. 
(3) Část třetí země nebo území v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice 2009/156/ES podle sloupce 3 a 4 tabulky 

v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. 
(4) Na dobu uvedenou ve sloupci 15 tabulky v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. 
(5) 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.“  
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PŘÍLOHA II 

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění takto:  

1) V tabulce se podle abecedního pořadí kódu ISO mezi položky pro Hongkong a Izrael vkládá nová položka pro 
Indonésii, která zní: 

„ID Indonésie ID-0 celá země  — — — — — — — — — platí od 10. srpna do 
10. září 2018“ 

ID-1 pásmo prosté nákaz ko
ňovitých v Jakartě (po
drobnosti viz pole 9) 

C — X — — — — — — —   

2) Doplňuje se nové pole 9, které zní: 

„Pole 9: 

ID Indonésie ID-1 Pásmo prosté nákaz koňovitých v Jakartě sestávající z: 

1)  centrálního pásma zahrnujícího místo konání v Pulomasu; 

2)  dálničního spojení v rámci pásma dozoru z místa konání na mezinárodní letiště v Jakartě 
(Soekarno-Hatta a Halim Perdana Kusuma).“   
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