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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1251/2008 

ze dne 12. prosince 2008, 

kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde 
o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů 
pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro 
jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů 

přenašečů 

(Text s významem pro EHP) 

KAPITOLA I 

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE 

Článek 1 

Předmět a oblast působnosti 

Toto nařízení stanoví: 

a) seznam druhů přenašečů; 

▼M2 
b) veterinární podmínky pro uvádění na trh: 

i) okrasných vodních živočichů pocházejících z uzavřených zařízení 
sloužících k okrasným účelům nebo pro tato zařízení určených, a 

▼M4 
ii) živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, 

sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení 
sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů, a dále 
určených pro střediska pro odesílání, střediska pro čištění nebo 
podobná zařízení před lidskou spotřebou v členských státech 
a jejich částech, kde existují vnitrostátní opatření schválená 
rozhodnutím Komise 2010/221/EU ( 1 ); 

▼B 
c) požadavky na veterinární osvědčení pro uvádění na trh: 

i) živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, 
včetně sádkovacích oblastí, rybářských oblastí vysazování a slovu, 
otevřených zařízení sloužících k okrasným účelům a pro účely 
doplnění stavů a 

ii) živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury 
určených k lidské spotřebě; 

d) veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro 
dovoz do Společenství a tranzit přes jeho území včetně skladování 
během tranzitu: 

i) živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely 
chovu, včetně sádkovacích oblastí, rybářských oblastí vysazo
vání a slovu a otevřených zařízení sloužících k okrasným 
účelům; 

▼B 
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( 1 ) Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7.



 

ii) živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury 
určených k lidské spotřebě; 

iii) okrasných vodních živočichů určených pro uzavřená zařízení 
sloužící k okrasným účelům. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice: 

a) „uzavřenými zařízeními sloužícími k okrasným účelům“ se rozumí 
obchody se zvířaty v zájmovém chovu, zahradní centra, zahradní 
jezírka, komerční akvária nebo velkoobchodníci chovající okrasné 
vodní živočichy: 

i) bez jakéhokoli přímého kontaktu s přírodními vodami ve Spole 
čenství nebo 

ii) které jsou vybaveny systémem čištění odpadních vod, který 
snižuje riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou 
úroveň; 

b) „otevřeným zařízením sloužícím k okrasným účelům“ se rozumí jiná 
než uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům; 

c) „doplněním stavů“ se rozumí vypouštění živočichů pocházejících 
z akvakultury do volné přírody. 

KAPITOLA II 

DRUHY PŘENAŠEČŮ 

Článek 3 

Seznam druhů přenašečů 

Živočichové pocházející z akvakultury náležející k druhům uvedeným ve 
sloupci 2 tabulky v příloze I tohoto nařízení se považují za přenašeče 
pouze pro účely článku 17 směrnice 2006/88/ES, pokud uvedení živoči
chové splňují podmínky stanovené ve sloupcích 3 a 4 uvedené tabulky. 

KAPITOLA III 

UVÁDĚNÍ ŽIVOČICHŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z AKVAKULTURY NA TRH 

Článek 4 

Okrasní vodní živočichové pocházející ze zařízení sloužících 
k okrasným účelům nebo určení pro tato zařízení 

1. Přesuny okrasných vodních živočichů jsou předmětem oznámení 
v rámci počítačového systému stanoveného v čl. 20 odst. 1 směrnice 
90/425/ES (Traces), pokud živočichové: 

a) pocházejí ze zařízení sloužících k okrasným účelům v jednom člen
ském státě; 

▼B 
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b) jsou určeni pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům 
v jiném členském státě, jehož celé území nebo určité oblasti nebo 
jednotky: 

i) jsou prohlášeny za prosté jedné nebo několika neexotických 
nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES 
v souladu s články 49 nebo 50 uvedené směrnice nebo 

ii) podléhají programu pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 
nebo 2 uvedené směrnice a 

c) patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám, ve 
vztahu k nimž jsou dotčený členský stát, oblast nebo jednotka 
prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se vztahuje program pro 
dozor nebo eradikaci uvedený v písmeni b). 

2. Okrasní vodní živočichové držení v uzavřených zařízeních slouží
cích k okrasným účelům nesmí být bez povolení příslušného orgánu 
vypouštěni do otevřených zařízení sloužících k okrasným účelům, 
hospodářství, sádkovacích oblastí, rybářských oblastí vysazování a slovu, 
chovných oblastí měkkýšů nebo do volné přírody. 

Příslušný orgán toto povolení udělí pouze tehdy, pokud vypuštění 
neohrožuje nákazový status vodních živočichů v místě vypuštění, 
a zajistí, aby byla přijata vhodná opatření pro zmírnění rizika. 

Článek 5 

Živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, 
sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená 

zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů 

K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely 
chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená 
zařízení sloužící k okrasným účelům nebo pro účely doplnění stavů 
musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stano
veného v části A přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud jsou 
živočichové: 

a) dováženi do členských států, oblastí nebo jednotek, které: 

i) jsou prohlášeny za prosté jedné nebo několika neexotických 
nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES 
v souladu s články 49 nebo 50 uvedené směrnice nebo 

ii) podléhají programu pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 
nebo 2 uvedené směrnice; 

b) patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám nebo ke 
druhům přenašečů jedné nebo několika nákaz, ve vztahu k nimž jsou 
dotčený členský stát, oblast nebo jednotka prohlášeny za prosté 
nákazy nebo na něž se vztahuje program pro dozor nebo eradikaci 
uvedený v písmeni a). 

▼B 
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Článek 6 

Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury 
určené k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou 

1. K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury a produktů 
akvakultury určených k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou 
musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stano
veného v části B přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud: 

a) jsou dováženy do členských států, oblastí nebo jednotek, které: 

i) jsou prohlášeny za prosté jedné nebo několika neexotických 
nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES 
v souladu s články 49 nebo 50 uvedené směrnice nebo 

ii) podléhají programu pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 
nebo 2 uvedené směrnice; 

b) patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám, ve 
vztahu k nimž jsou dotčený členský stát, oblast nebo jednotka 
prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se vztahuje program pro 
dozor nebo eradikaci uvedený v písmeni a). 

2. Odstavec 1 se nevztahuje na: 

a) ryby, které jsou usmrceny a vykuchány před odesláním; 

b) měkkýše a korýše, kteří jsou určeni k lidské spotřebě, jsou zabaleni 
a označeni za tímto účelem v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 
a jsou: 

i) životaneschopní, což znamená, že již ztratili schopnost přežít jako 
živé organismy, pokud by byli navráceni do prostředí, z nějž byli 
získáni, nebo 

ii) určení pro další zpracování bez dočasného skladování v místě 
zpracování; 

c) živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury uváděné 
na trh k lidské spotřebě bez dalšího zpracování, pokud jsou zabaleni 
v obalech pro maloobchodní prodej, které splňují ustanovení pro tyto 
obaly uvedená v nařízení (ES) č. 853/2004. 

Článek 7 

Živí měkkýši a korýši určení pro střediska pro čištění, střediska pro 
odesílání a podobné podniky před lidskou spotřebou 

K zásilkám živých měkkýšů a korýšů určených pro střediska pro čištění, 
střediska pro odesílání a podobné podniky před lidskou spotřebou musí 
být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného 
v části B přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud: 

▼B 
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a) jsou dováženi do členských států, oblastí nebo jednotek, které: 

i) jsou prohlášeny za prosté jedné nebo několika neexotických 
nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES 
v souladu s články 49 nebo 50 nebo 

ii) podléhají programu pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 
nebo 2 uvedené směrnice; 

b) patří ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám, ve 
vztahu k nimž jsou dotčený členský stát, oblast nebo jednotka 
prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se vztahuje program pro 
dozor nebo eradikaci uvedený v písmeni a). 

Článek 8 

Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, 
kteří jsou odesíláni z členských států, oblastí nebo jednotek 
podléhajících opatřením pro tlumení nákaz, včetně programů pro 

eradikaci 

1. K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury a produktů 
akvakultury, které jsou odesílány z členských států, oblastí nebo 
jednotek podléhajících opatřením pro tlumení nákaz stanoveným v oddí
lech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES, jimž však byla příslušným 
orgánem udělena výjimka z těchto opatření pro tlumení nákaz, musí být 
připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného: 

a) v části A přílohy II a podle vysvětlivek v příloze V, pokud se jedná 
o zásilky živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely 
chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, 
otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům nebo pro účely 
doplnění stavů; 

b) v části B přílohy II a podle vysvětlivek v příloze V, pokud se jedná 
o zásilky živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakul
tury určených pro další zpracování, střediska pro čištění, střediska 
pro odesílání nebo podobné podniky před lidskou spotřebou. 

2. K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury určených pro 
účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, 
otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům nebo pro účely doplnění 
stavů musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru 
stanoveného v části A přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud: 

a) jsou odesílány z členského státu, oblasti nebo jednotky s programem 
pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 směrnice 
2006/88/ES; 

b) obsahují druhy vnímavé k jedné nebo několika nákazám nebo druhy 
přenašečů jedné nebo několika nákaz, na něž se vztahuje program 
pro eradikaci uvedený v písmeni a). 

▼B 
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3. K zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury a produktů 
akvakultury určených pro další zpracování, střediska pro čištění, stře
diska pro odesílání nebo podobné podniky před lidskou spotřebou musí 
být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného 
v části B přílohy II a vysvětlivek v příloze V, pokud: 

a) jsou odesílány z členského státu, oblasti nebo jednotky s programem 
pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 směrnice 
2006/88/ES; 

b) obsahují druhy vnímavé k jedné nebo několika nákazám, na něž se 
vztahuje program pro eradikaci uvedený v písmeni a). 

4. Tento článek se nevztahuje na: 

a) ryby, které jsou usmrceny a vykuchány před odesláním; 

b) měkkýše a korýše, kteří jsou určeni k lidské spotřebě, jsou zabaleni 
a označeni za tímto účelem v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 
a jsou: 

i) životaneschopní, což znamená, že již ztratili schopnost přežít jako 
živé organismy, pokud by byli navráceni do prostředí, z nějž byli 
získáni, nebo 

ii) určení pro další zpracování bez dočasného skladování v místě 
zpracování; 

c) živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury uváděné 
na trh pro lidskou spotřebu bez dalšího zpracování, pokud jsou 
zabaleni v obalech pro maloobchodní prodej, které splňují ustano
vení pro tyto obaly uvedená v nařízení (ES) č. 853/2004. 

▼M2 

Článek 8a 

Živočichové pocházejících z akvakultury určení pro účely chovu, 
sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení 
sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů 
v členských státech a jejich částech, kde existují vnitrostátní 

opatření schválená rozhodnutím 2010/221/EU 

1. Zásilky živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely 
chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení 
sloužící k okrasným účelům nebo pro účely doplnění stavů musí být 
doprovázeny veterinárním osvědčením vyplněným podle vzoru stanove
ného v části A přílohy II a vysvětlivek stanovených v příloze V, pokud 
živočichové: 

a) jsou dováženi do členských států nebo jejich částí uvedených ve 
druhém a čtvrtém sloupci tabulky stanovené v: 

i) příloze I rozhodnutí 2010/221/EU jako prosté jedné nebo více 
nákaz jmenovaných v prvním sloupci uvedené tabulky, nebo 

ii) příloze II rozhodnutí 2010/221/EU jako podléhající programu 
eradikace pro jednu nebo více nákaz jmenovaných v prvním 
sloupci uvedené tabulky; 

▼B 

02008R1251 — CS — 01.10.2016 — 008.001 — 7



 

iii) příloze III rozhodnutí 2010/221/EU jako podléhající programu 
dozoru pro jednu nebo více nákaz uvedených v prvním sloupci 
uvedené tabulky; 

▼M2 
b) patří k druhům uvedeným v části C přílohy II jako druhy vnímavé 

k nákazám, pro které je dotčený členský stát nebo jeho část pova 
žována za prostou nákazy nebo na které se použije program eradi
kace v souladu s rozhodnutím 2010/221/EU, jak je uvedeno 
v písmeni a). 

2. Zásilky živočichů uvedených v odstavci 1 musí být v souladu 
s veterinárními požadavky stanovenými ve vzoru veterinárního osvěd 
čení a s vysvětlivkami, jak je uvedeno v odstavci 1. 

3. Odstavce 1 a 2 se použijí na zásilky ryb jakéhokoli druhu pochá
zejících z vody, kde jsou přítomné druhy uvedené v části C přílohy II 
jako druhy vnímavé k nákaze Gyrodactylus salaris, pokud jsou uvedené 
zásilky určeny pro členský stát nebo jeho část uvedenou v příloze 
I rozhodnutí 2010/221/EU jako prostou nákazy Gyrodactylus 
salaris (GS). 

▼M4 

Článek 8b 

Živí měkkýši určení pro střediska pro odesílání, střediska pro 
čištění nebo podobná zařízení před lidskou spotřebou v členských 
státech a jejich částech, kde existují vnitrostátní opatření schválená 

rozhodnutím 2010/221/EU 

1. K zásilkám živých měkkýšů určených pro střediska pro odesílání, 
střediska pro čištění a podobná zařízení před lidskou spotřebou musí být 
připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného v části 
B přílohy II a vysvětlivek uvedených v příloze V, pokud živočichové: 

a) jsou dováženi do členských států nebo jejich částí uvedených ve 
druhém a čtvrtém sloupci tabulky uvedené v příloze III rozhodnutí 
2010/221/EU jako podléhající programu dozoru pro jednu nebo více 
nákaz uvedených v prvním sloupci této tabulky; 

b) patří k druhům uvedeným v části C přílohy II jako druhy vnímavé 
k nákaze (k nákazám), pro kterou (pro které) je uplatněn program 
dozoru v souladu s rozhodnutím 2010/221/EU, jak je uvedeno 
v písmeni a). 

2. Zásilky živých měkkýšů uvedených v odstavci 1 musí být 
v souladu s veterinárními požadavky stanovenými ve vzoru veterinár
ního osvědčení a s vysvětlivkami, jak je uvedeno v uvedeném odstavci. 

3. Tento článek se nevztahuje na zásilky určené pro střediska pro 
odesílání, střediska pro čištění nebo podobná zařízení, která jsou vyba
vena systémem čištění odpadních vod schváleným příslušným orgánem, 
který: 

a) ničí obalené viry nebo 

b) snižuje riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou 
úroveň. 

▼M4 
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Článek 9 

Vpouštění živočichů pocházejících z akvakultury po kontrole 

Pokud tato kapitola stanoví, že je před vydáním veterinárního osvědčení 
vyžadována kontrola, živí živočichové pocházející z akvakultury patřící 
ke druhům vnímavým k jedné nebo několika nákazám nebo ke druhům 
přenašečů jedné nebo několika nákaz uvedeným v tomto osvědčení 
nesmí být vpuštěni do hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů 
v průběhu doby mezi touto kontrolou a naložením zásilky. 

KAPITOLA IV 

PODMÍNKY PRO DOVOZ 

Článek 10 

Živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, 
sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená 

zařízení sloužící k okrasným účelům 

1. Živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, 
sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zaří
zení sloužící k okrasným účelům smějí být dováženi do Společenství 
pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v příloze 
III. 

2. Zásilky živočichů pocházejících z akvakultury uvedených 
v odstavci 1 musí: 

a) být doprovázeny veterinárním osvědčením vyplněným podle vzoru 
stanoveného v části A přílohy IV a vysvětlivek v příloze V; 

b) splňovat veterinární požadavky stanovené ve vzoru osvědčení 
a vysvětlivkách uvedených v písmeni a). 

Článek 11 

Okrasní vodní živočichové určení pro uzavřená zařízení sloužící 
k okrasným účelům 

1. Okrasné ryby, které patří ke druhům vnímavým k jedné nebo 
několika nákazám uvedeným v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES 
a které jsou určeny pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, 
smějí být dováženy do Společenství pouze ze třetích zemí, území, 
oblastí nebo jednotek uvedených v příloze III tohoto nařízení. 

▼M1 
2. Okrasné ryby, které nepatří ke druhům vnímavým k jakékoli 
z nákaz uvedených v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES, a okrasní 
měkkýši a okrasní korýši, kteří jsou určeni pro uzavřená zařízení slou 
žící k okrasným účelům, smějí být dováženi do Společenství pouze ze 
třetích zemí nebo území, které: 

a) jsou členy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) nebo 

b) jsou uvedeny v příloze III a mají uzavřenou formální dohodu s OIE 
o pravidelném poskytování informací o svém nákazovém statusu 
členům této organizace. 

▼B 
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3. Zásilky živočichů uvedených v odstavcích 1 a 2 musí: 

a) být doprovázeny veterinárním osvědčením vyplněným podle vzoru 
stanoveného v části B přílohy IV a vysvětlivek v příloze V a 

b) splňovat veterinární požadavky stanovené ve vzoru osvědčení 
a vysvětlivkách uvedených v písmeni a). 

Článek 12 

Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury 
určené k lidské spotřebě 

1. Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury 
určené k lidské spotřebě smějí být dováženy do Společenství pouze 
ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, které jsou uvedeny na 
seznamu sestaveném v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 854/2004. 

2. Zásilky živočichů a produktů uvedených v odstavci 1 musí: 

a) být doprovázeny společným hygienickým a veterinárním osvědčením 
vyplněným podle příslušných vzorů stanovených v dodatcích IV a V 
přílohy VI nařízení (ES) č. 2074/2005 a 

b) splňovat veterinární požadavky a poznámky stanovené ve vzorech 
osvědčení uvedených v písmeni a). 

3. Tento článek se nepoužije, pokud jsou živočichové pocházející 
z akvakultury určeni pro sádkovací oblasti nebo pro opětovné vypuštění 
do vod Společenství. V tomto případě se použije článek 10. 

Článek 13 

Elektronické osvědčení 

Pro osvědčení a potvrzení stanovená v této kapitole lze použít elektro
nické osvědčení a další schválené metody harmonizované na úrovni 
Společenství. 

Článek 14 

Přeprava živočichů pocházejících z akvakultury 

1. Živočichové pocházející z akvakultury určení pro dovoz do Spole 
čenství nesmějí být přepravováni za podmínek, které by mohly změnit 
jejich nákazový status. Konkrétně nesmí být přepravováni ve stejné 
vodě nebo ve stejném kontejneru jako živočichové pocházející z akva
kultury, jejichž nákazový status je nižší nebo kteří nejsou určeni pro 
dovoz do Společenství. 

2. Během přepravy do Společenství nesmí být živočichové pocháze
jící z akvakultury vyloženi ze svého kontejneru a voda, ve které jsou 
přepravováni, nesmí být vyměňována na území třetí země, která není 
schválena pro dovoz těchto živočichů do Společenství nebo která má 
nižší nákazový status než místo určení. 

▼B 
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3. Pokud jsou zásilky živočichů pocházejících z akvakultury přepra
vovány na hranice Společenství po moři, musí být k příslušnému vete
rinárnímu osvědčení připojen dodatek pro přepravu živých živočichů 
pocházejících z akvakultury po moři vyplněný podle vzoru stanoveného 
v části D přílohy IV. 

Článek 15 

Požadavky na vypouštění živočichů pocházejících z akvakultury 
a produktů akvakultury a na vodu používanou pro přepravu 

1. S živočichy pocházejícími z akvakultury a s produkty akvakultury 
dováženými do Společenství a určenými k lidské spotřebě musí být 
zacházeno vhodným způsobem, aby se zabránilo kontaminaci přírodních 
vod ve Společenství. 

2. Živočichové pocházející z akvakultury dovážení do Společenství 
nesmí být vypouštěni do volné přírody ve Společenství, pokud to nepo
volil příslušný orgán v místě určení. 

Příslušný orgán může povolení udělit pouze tehdy, pokud vypuštění 
neohrožuje nákazový status vodních živočichů v místě vypuštění, 
a zajistí, aby byla přijata vhodná opatření pro zmírnění rizika. 

3. S vodou používanou pro přepravu dovážených zásilek živočichů 
pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury musí být zacházeno 
vhodným způsobem, aby se zabránilo kontaminaci přírodních vod ve 
Společenství. 

KAPITOLA V 

PODMÍNKY PRO TRANZIT 

Článek 16 

Tranzit a skladování 

Zásilky živých živočichů pocházejících z akvakultury, rybích jiker 
a nevykuchaných ryb, které jsou dováženy do Společenství, ale jsou 
určeny pro třetí zemi, a to buď přímým tranzitem přes území Společen
ství, nebo po skladování na území Společenství, musí splňovat poža
davky stanovené v kapitole IV. V osvědčení, které je k zásilkám připo
jeno, musí být uvedena slova „Pro tranzit přes území Evropského spole 
čenství“. K zásilkám musí být rovněž připojeno osvědčení požadované 
třetí zemí určení. 

Pokud jsou však uvedené zásilky určeny k lidské spotřebě, musí k nim 
být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného 
v části C přílohy IV a vysvětlivek v příloze V. 

Článek 17 

Výjimka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska 

1. Odchylně od článku 16 se povolí tranzit zásilek pocházejících 
z Ruska a směřujících do Ruska, přímo nebo přes území jiné třetí 
země, po silnici nebo železnici mezi stanovišti hraniční kontroly 
v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v příloze rozhodnutí Komise 
2001/881/ES, pokud jsou splněny tyto podmínky: 

▼B 
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a) zásilka je úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční 
kontroly vstupu zaplombována plombou s identifikačním číslem; 

b) doklady připojené k zásilce, jak je stanoveno v článku 7 směrnice 
97/78/ES, jsou úředním inspektorem na stanovišti hraniční kontroly 
vstupu opatřeny na každé straně razítkem s textem „Pouze pro tranzit 
do Ruska přes území Evropského společenství“; 

c) jsou dodržena prováděcí pravidla stanovená v článku 11 směrnice 
97/78/ES a 

d) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu vystaveném 
úředním inspektorem na stanovišti hraniční kontroly vstupu označena 
za přípustnou pro tranzit. 

2. Zásilky uvedené v odstavci 1 nesmí být na území Společenství 
vykládány nebo ukládány do skladu podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 
směrnice 97/78/ES. 

3. Příslušný orgán provádí pravidelné kontroly, aby bylo zajištěno, že 
počet zásilek podle odstavce 1 a příslušné množství produktů opouště
jících území Společenství je stejný, jako jejich počet a množství při 
vstupu na území Společenství. 

KAPITOLA VI 

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

▼M2 __________ 

▼B 

Článek 19 

Zrušení 

Rozhodnutí 1999/567/ES, 2003/390/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES 
a 2006/656/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2009. 

Odkazy na zrušená rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení. 

▼M3 

Článek 20 

Na přechodné období do 31. prosince 2012 mohou členské státy povolit 
dovoz okrasných vodních živočichů, kteří patří ke druhům vnímavým 
k epizootickému vředovému syndromu a jsou určeni pouze pro 
uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům, ze třetích zemí nebo 
území, které jsou členy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). 

▼B 
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Během tohoto přechodného období se požadavky týkající se epizootic
kého vředového syndromu uvedené v části II.2 veterinárního osvědčení 
stanoveného v části B přílohy IV, nepoužijí na okrasné vodní živočichy 
určené pouze pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům. 

▼B 

Článek 21 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne 1. ledna 2009. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

▼M3 
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