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lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty 

osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice 

(Text s významem pro EHP) 
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▼B 

Tabulka 2 

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

1 Zpracovaný hnůj, 
získané produkty ze 
zpracovaného hnoje 
a guáno z netopýrů 

Materiál kategorie 2 uvedený v čl. 
9 písm. a). 

Zpracovaný hnůj, získané produkty ze 
zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů 
musí být vyrobeny v souladu s oddílem 2 
kapitoly I přílohy XI. 

Třetí země uvedené v: 

a) části 1 přílohy II nařízení (EU) 
č. 206/2010; 

b) příloze I rozhodnutí 2004/211/ES; nebo 

c) části 1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 798/2008. 

Příloha XV kapitola 17. 

2 Krevní výrobky kromě 
výrobků z koňovitých 
k výrobě získaných 
produktů určených 
k použití mimo 
krmivový řetězec pro 
hospodářská zvířata 

Materiál kategorie 1 uvedený v čl. 
8 písm. c) a d) a materiál 
kategorie 3 uvedený v čl. 10 
písm. a), b), d) a h). 

Krevní výrobky musí být vyrobeny 
v souladu s oddílem 2. 

Tyto třetí země: 

a) V případě neošetřených 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 čerstvého masa 
jakýchkoli druhů domácích kopytníků, 
a to pouze po období uvedené ve 
sloupcích 7 a 8 uvedené části. 

Japonsko. 

b) V případě neošetřených krevních 
výrobků z drůbeže a jiných druhů 
ptáků: 

třetí země nebo části třetích zemí 
uvedené v části 1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 798/2008. 

Japonsko. 

c) V případě neošetřených krevních 
výrobků z jiných zvířat: 

a) V případě neošetřených 
krevních výrobků: 

příloha XV kapitola 4 
bod C. 

b) V případě ošetřených 
krevních výrobků: 

příloha XV kapitola 4 
bod D.
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▼B 

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

třetí země uvedené buď v části 1 
přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, 
v části 1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 798/2008 nebo v části 1 přílohy 
I nařízení (ES) č. 119/2009. 

Japonsko. 

d) V případě ošetřených krevních výrobků 
z jakýchkoli druhů: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010, v části 1 
přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 
nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 119/2009. 

Japonsko. 

3 Krev a krevní výrobky 
z koňovitých 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), b), d) a h). 

Krev a krevní výrobky musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle 3. 

Tyto třetí země: 

a) v případě krve, která byla odebrána 
v souladu s odstavcem 1 kapitoly IV 
přílohy XIII nebo pokud byly krevní 
výrobky vyrobeny v souladu s odst. 2 
písm. b) bodem i) uvedené kapitoly: 

třetí země nebo části třetích zemí 
uvedené v příloze I rozhodnutí 
2004/211/ES, ze kterých je povolen 
dovoz plemenných a užitkových 
koňovitých; 

b) v případě krevních výrobků, které byly 
ošetřeny v souladu s odst. 2 písm. b) 
bodem ii) kapitoly IV přílohy XIII: 

Příloha XV kapitola 4 bod A.
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▼B 

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

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých 
členské státy povolují dovoz čerstvého 
masa z domácích koňovitých. 

4 Čerstvé nebo chlazené 
kůže kopytníků 

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

Kůže musí splňovat požadavky stanovené 
v odstavcích 1 a 4 oddílu 4. 

Kůže musí pocházet ze třetí země nebo 
v případě regionalizace v souladu 
s právními předpisy Unie z části třetí 
země uvedené v seznamu v části 1 
přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze 
kterých členské státy povolují dovoz 
čerstvého masa z téhož druhu. 

Příloha XV kapitola 5 bod A. 

5 Ošetřené kůže kopytníků Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), čl. 10 písm. b) 
bodech i) a iii) a čl. 10 písm. n). 

Kůže musí splňovat požadavky stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 4 oddílu 4. 

a) V případě ošetřených kůží kopytníků: 

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

b) V případě ošetřených kůží přežvýkavců, 
které jsou určeny k odeslání do 
Evropské unie a které byly před 
dovozem po dobu 21 dnů přechovávány 
odděleně nebo budou přepravovány 
nepřetržitě po dobu 21 dnů: 

kterákoli třetí země. 

a) V případě ošetřených kůží 
kopytníků kromě těch, 
které splňují požadavky 
stanovené v odstavci 2 
oddílu 4: 

příloha XV kapitola 5 
bod B. 

b) V případě ošetřených kůží 
přežvýkavců a koňovitých, 
které jsou určeny 
k odeslání do Evropské 
unie a které byly před 
dovozem po dobu 21 dnů 
přechovávány odděleně 
nebo budou přepravovány 
nepřetržitě po dobu 21 dnů: 

úřední prohlášení stanovené 
v příloze XV kapitole 5 
bodě C.
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▼B 

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

c) V případě ošetřených kůží 
kopytníků, které splňují 
požadavky stanovené 
v odstavci 2 oddílu 4: 

osvědčení se nevyžaduje. 

6 Lovecké trofeje a jiné 
preparáty ze zvířat 

Materiály kategorie 2 uvedené 
v čl. 9 písm. f) získané z volně 
žijících zvířat, u nichž neexistuje 
podezření, že by byla nakažena 
onemocněním přenosným na 
člověka nebo zvířata, a materiál 
kategorie 3 uvedený v čl. 10 
písm. a), čl. 10 písm. b) bodech 
i), iii) a v) a čl. 10 písm. n). 

Lovecké trofeje a jiné preparáty musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle 5. 

a) V případě loveckých trofejí a jiných 
preparátů uvedených v odstavci 2 
oddílu 5: 

kterákoli třetí země. 

b) V případě loveckých trofejí a jiných 
preparátů uvedených v odstavci 3 
oddílu 5: 

i) lovecké trofeje z ptáků: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy 
I nařízení (ES) č. 798/2008, ze 
kterých členské státy povolují 
dovoz čerstvého drůbežího masa, 
a tyto země: 

(GL) Grónsko 

(TN) Tunisko. 

ii) Lovecké trofeje z kopytníků: 

třetí země uvedené v příslušných 
sloupcích pro čerstvé maso 
kopytníků v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 včetně 
jakýchkoli omezení stanovených ve 
sloupci pro zvláštní poznámky 
týkající se čerstvého masa. 

a) V případě loveckých trofejí 
uvedených v odstavci 2 
oddílu 5: 

příloha XV kapitola 6 
bod A. 

b) V případě loveckých trofejí 
uvedených v odstavci 3 
oddílu 5: 

příloha XV kapitola 6 
bod B. 

c) V případě loveckých trofejí 
uvedených v odstavci 1 
oddílu 5: 

osvědčení se nevyžaduje.



 

02011R
0142 —

 C
S —

 02.08.2017 —
 012.001 —

 147 

▼B 

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

7 Prasečí štětiny Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. b) bodě iv). 

Prasečí štětiny musí být získány ze zvířat, 
která pocházejí ze třetí země původu 
a která byla poražena na jatkách v této 
třetí zemi původu. 

a) V případě neošetřených prasečích štětin: 

třetí země nebo v případě regionalizace 
jejich regiony uvedené v části 1 
přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, 
které byly 12 měsíců před datem 
dovozu prosté afrického moru prasat. 

b) V případě ošetřených prasečích štětin: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010, které nemusí 
být 12 měsíců před datem dovozu 
prosté afrického moru prasat. 

a) Pokud se za posledních 12 
měsíců nevyskytl žádný 
případ afrického moru 
prasat: 

příloha XV kapitola 7 
bod A. 

b) Pokud se za posledních 12 
měsíců vyskytl jeden nebo 
více případů afrického 
moru prasat: 

příloha XV kapitola 7 
bod B. 

▼M2 

8 Neošetřená vlna a srst 
z jiných zvířat než prasat 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. h) a n). 

1) Neošetřená vlna a srst musí být 

a) bezpečně uzavřeny v obalech; a 

b) zaslány přímo do zařízení, které 
vyrábí získané produkty pro použití 
mimo krmivový řetězec, nebo 
zařízení, které provádí mezioperace, 
a to za podmínek, které brání 
rozšíření patogenních původců. 

1) Kterákoli třetí země. 1) Při dovozu neošetřené vlny 
a srsti se nevyžaduje veter
inární osvědčení.
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▼M2 

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

2) Vlnou a srstí se rozumí vlna a srst podle 
čl. 25 odst. 2 písm. e). 

2) Třetí země nebo jejich regiony 

a) uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 a z nichž 
je povoleno dovážet do Unie čerstvé 
maso přežvýkavců, které nepodléhá 
dodatečným zárukám A a 
F stanoveným v uvedeném nařízení; a 

b) prosté slintavky a kulhavky a, 
v případě vlny a srsti ovcí a koz, 
též prosté neštovic ovcí a koz 
v souladu s přílohou II směrnice 
Rady 2004/68/ES. 

2) Vyžaduje se prohlášení 
dovozce v souladu 
s kapitolou 21 přílohy XV. 

▼B 

9 Ošetřené peří, jeho části 
a prachové peří 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. b) bodě v), čl. 10 
písm. h) a n). 

Ošetřené peří nebo jeho části musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle 6. 

Kterákoli třetí země. Při dovozu ošetřeného peří, 
jeho částí a prachového peří se 
nevyžaduje veterinární osvě
dčení.
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▼B 

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

10 Vedlejší produkty 
včelařství 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. e). 

a) V případě vedlejších produktů včelařství 
určených k použití ve včelařství kromě 
včelího vosku ve formě voštin: 

i) vedlejší produkty včelařství byly po 
dobu alespoň 24 hodin vystaveny 
teplotě -12 °C nebo nižší; nebo 

ii) v případě včelího vosku byl materiál 
před dovozem zpracován v souladu 
s některou ze zpracovatelských 
metod č. 1 až 5 nebo se zpracova
telskou metodou č. 7, které jsou 
stanoveny v kapitole III přílohy IV, 
a rafinován. 

b) V případě včelího vosku kromě včelího 
vosku ve formě voštin pro jiné účely 
než krmení hospodářských zvířat byl 
včelí vosk před dovozem rafinován 
nebo zpracován v souladu s některou 
ze zpracovatelských metod č. 1 až 5 
nebo se zpracovatelskou metodou č. 7, 
které jsou stanoveny v kapitole III 
přílohy IV. 

a) V případě vedlejších produktů včelařství 
určených k použití ve včelařství: 

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

(CM) Kamerun 

b) V případě včelího vosku pro jiné účely 
než krmení hospodářských zvířat: 

kterákoli třetí země. 

a) V případě vedlejších 
produktů včelařství určených 
k použití ve včelařství: 

příloha XV kapitola 13. 

b) V případě včelího vosku pro 
jiné účely než krmení 
hospodářských zvířat: 

obchodní doklad potvrzující 
rafinaci nebo zpracování.
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▼B 

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

11 Kosti a výrobky z nich 
(kromě kostní moučky), 
rohy a výrobky z nich 
(kromě rohové moučky) 
a kopyta a paznehty 
a výrobky z nich 
(kromě moučky z kopyt 
a paznehtů) k jiným 
použitím než jako 
krmná surovina, 
organické hnojivo nebo 
půdní přídavek 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), čl. 10 písm. b) 
bodech i) a iii) a čl. 10 písm. e) 
a h). 

Produkty musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle 7. 

Kterákoli třetí země. K produktům se přiloží: 

a) obchodní doklad stanovený 
v odstavci 2 oddílu 7; a 

b) prohlášení dovozce v souladu 
s kapitolou 16 přílohy XV 
vyhotovené alespoň 
v jednom úředním jazyce 
členského státu, přes nějž 
zásilka poprvé vstupuje do 
Unie, a alespoň v jednom 
úředním jazyce členského 
státu určení. 

▼M10 

12 Krmivo pro zvířata 
v zájmovém chovu 
včetně žvýkacích 
pamlsků pro psy 

a) V případě zpracovaného 
krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu 
a žvýkacích pamlsků pro psy: 
materiály uvedené v čl. 35 
písm. a) bodech i) a ii). 

b) V případě syrového krmiva 
pro zvířata v zájmovém 
chovu: materiály uvedené 
v čl. 35 písm. a) bodě iii). 

Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu 
a žvýkací pamlsky pro psy musí být 
vyrobeny v souladu s kapitolou II přílohy 
XIII. 

a) V případě syrového krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 nebo 
v příloze I nařízení (ES) č. 798/2008, 
ze kterých členské státy povolují 
dovoz čerstvého masa stejných druhů, 
přičemž je povoleno pouze nevykostěné 
maso. 

V případě materiálů z ryb třetí země 
uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/ 
766/ES. 

b) V případě žvýkacích pamlsků pro psy 
a krmiva pro zvířata v zájmovém 
chovu kromě syrového krmiva: 

a) V případě krmiva 
v konzervách pro zvířata 
v zájmovém chovu: příloha 
XV kapitola 3 (A). 

b) V případě zpracovaného 
krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu kromě 
krmiva v konzervách: 
příloha XV kapitola 3 (B). 

c) V případě žvýkacích 
pamlsků pro psy: příloha 
XV, kapitola 3 (C). 

d) V případě syrového krmiva 
pro zvířata v zájmovém 
chovu: příloha XV kapitola 
3 (D).
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▼M10 

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

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

(JP) Japonsko 

(EC) Ekvádor 

(LK) Šrí Lanka 

(TW) Tchaj-wan. 

V případě zpracovaného krmiva pro 
zvířata v zájmovém chovu získaného 
z materiálů z ryb třetí země uvedené 
v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. 

▼M4 

13 Dochucovací masové 
výtažky pro výrobu 
krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu 

Materiály uvedené v čl. 35 
písm. a). 

Dochucovací masové výtažky musí být 
vyrobeny v souladu s kapitolou III 
přílohy XIII. 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých 
členské státy povolují dovoz čerstvého 
masa stejných druhů, přičemž je povoleno 
pouze nevykostěné maso. 

V případě dochucovacích masových 
výtažků z rybích materiálů třetí země 
uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ 
ES. 

V případě dochucovacích masových 
výtažků z drůbežího masa třetí země 
uvedené v části 1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 798/2008, z nichž členské státy povolují 
dovoz čerstvého drůbežího masa. 

Příloha XV kapitola 3 (E).
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▼B 

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

14 Vedlejší produkty 
živočišného původu pro 
výrobu krmiva pro 
zvířata v zájmovém 
chovu kromě syrového 
krmiva a výrobu 
získaných produktů pro 
použití mimo krmivový 
řetězec 

►M4 a) Materiály kategorie 3 
uvedené v čl. 10 písm. a) 
až m). ◄ 

b) V případě materiálů pro 
výrobu krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu materiály 
kategorie 1 uvedené v čl. 8 
písm. c). 

c) V případě kožešin pro výrobu 
získaných produktů materiály 
kategorie 3 uvedené v čl. 10 
písm. n). 

Produkty musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle 8. 

a) V případě vedlejších produktů 
živočišného původu pro výrobu krmiva 
pro zvířata v zájmovém chovu: 

i) v případě vedlejších produktů 
živočišného původu ze skotu, ovcí, 
koz, prasat a koňovitých včetně 
hospodářských a volně žijících 
zvířat: 

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

ii) Surovina z drůbeže včetně ptáků 
nadřádu běžci: 

třetí země nebo části třetích zemí, ze 
kterých členské státy povolují dovoz 
čerstvého drůbežího masa a které 
jsou uvedeny v části 1 přílohy 
I nařízení (ES) č. 798/2008. 

iii) Surovina z ryb: 

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

iv) Surovina z jiných volně žijících 
suchozemských savců a zajícovitých: 

třetí země uvedené v části 1 
přílohy II nařízení (EU) 
č. 206/2010 nebo v části 1 přílohy 
I nařízení (ES) č. 798/2008. 

a) V případě vedlejších 
produktů živočišného 
původu pro výrobu zpraco
vaného krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu: 

příloha XV kapitola 3 
bod F. 

b) V případě vedlejších 
produktů živočišného 
původu pro výrobu 
produktů určených 
k použití mimo krmivový 
řetězec pro hospodářská 
zvířata: 

příloha XV kapitola 8.
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▼B 

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

b) V případě vedlejších produktů 
živočišného původu pro výrobu 
léčivých přípravků: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010, v části 1 
přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 
nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 119/2009 a tyto třetí země: 

(JP) Japonsko 

(PH) Filipíny 

(TW) Tchaj-wan. 

c) V případě vedlejších produktů 
živočišného původu pro výrobu 
produktů určených k použití mimo 
krmivový řetězec pro hospodářská 
zvířata kromě léčivých přípravků: 

třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých je 
povolen dovoz čerstvého masa 
z příslušných druhů, v části 1 přílohy 
I nařízení (ES) č. 798/2008, v části 1 
přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009 
nebo v případě materiálu z ryb třetí 
země uvedené v příloze II rozhodnutí 
2006/766/ES.
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▼B 

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

▼M4 

15 Vedlejší produkty 
živočišného původu 
určené k použití jako 
syrové krmivo pro 
zvířata v zájmovém 
chovu 

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

Produkty musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle 8. 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 nebo v příloze 
I nařízení (ES) č. 798/2008, ze kterých 
členské státy povolují dovoz čerstvého 
masa stejných druhů, přičemž je povoleno 
pouze nevykostěné maso. 

V případě materiálů z ryb třetí země uvedené 
v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. 

Příloha XV kapitola 3 (D). 

16 Vedlejší produkty 
živočišného původu 
určené k použití 
v krmivech pro 
kožešinová zvířata 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a) až m). 

Produkty musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle 8. 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 nebo v příloze 
I nařízení (ES) č. 798/2008, ze kterých 
členské státy povolují dovoz čerstvého 
masa stejných druhů, přičemž je povoleno 
pouze nevykostěné maso. 

V případě materiálů z ryb třetí země uvedené 
v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. 

Příloha XV kapitola 3 (D).
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▼B 

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

▼M1 

17 Tavené/škvařené tuky 
pro určité účely mimo 
krmivový řetězec pro 
hospodářská zvířata 

►M4 a) V případě materiálů 
určených k výrobě bionafty 
nebo tukových produktů: 
materiály kategorie 1, 2 a 3 
uvedené v článcích 8, 
9 a 10. ◄ 

b) V případě materiálů určených 
k výrobě obnovitelných paliv 
uvedených v bodě J oddílu 2 
kapitoly IV přílohy IV: 

materiály kategorie 2 a 3 
uvedené v článcích 9 a 10. 

c) V případě materiálů určených 
pro organická hnojiva a půdní 
přídavky: 

materiály kategorie 2 uvedené 
v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 
písm. f) bodě i) a materiály 
kategorie 3 uvedené v článku 
10 kromě čl. 10 písm. c) a p). 

Tavené/škvařené tuky musí splňovat 
požadavky stanovené v oddíle 9. 

Třetí země uvedené v části 1 přílohy II 
nařízení (EU) č. 206/2010 a v případě 
materiálů z ryb třetí země uvedené 
v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES. 

Příloha XV kapitola 10 (B).
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▼M1 

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

d) V případě materiálů určených 
k jiným účelům: 

materiály kategorie 1 uvedené 
v čl. 8 písm. b), c) a d), 
materiály kategorie 2 uvedené 
v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 
písm. f) bodě i) a materiály 
kategorie 3 uvedené v článku 
10 kromě čl. 10 písm. c) a p). 

▼M4 

18 Tukové deriváty a) V případě tukových derivátů 
pro použití mimo krmivový 
řetězec pro hospodářská 
zvířata: 

materiály kategorie 1 uvedené 
v čl. 8 písm. b), c) a d), 
materiály kategorie 2 uvedené 
v čl. 9 písm. c) a d) a čl. 9 
písm. f) bodě i) a materiály 
kategorie 3 uvedené 
v článku 10. 

b) V případě tukových derivátů 
pro použití jako krmivo: 

materiály kategorie 3 jiné než 
materiály uvedené v čl. 10 
písm. n), o) a p). 

Tukové deriváty musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle 10. 

Kterákoli třetí země. a) V případě tukových derivátů 
pro použití mimo krmivový 
řetězec pro hospodářská 
zvířata: 

příloha XV kapitola 14 (A). 

b) V případě tukových derivátů 
pro použití jako krmivo: 

příloha XV kapitola 14 (B).
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▼B 

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

19 Fotografická želatina Materiály kategorie 1 uvedené 
v čl. 8 písm. b) a materiály 
kategorie 3 uvedené v článku 10. 

Dovezená fotografická želatina musí 
splňovat požadavky stanovené v oddíle 11. 

Fotografická želatina může být dovážena 
pouze ze zařízení původu ve Spojených 
státech amerických a Japonsku, která jsou 
povolena v souladu s oddílem 11. 

Příloha XV kapitola 19. 

20 Rohy a výrobky z nich 
(kromě rohové moučky) 
a kopyta a paznehty 
a výrobky z nich 
(kromě moučky z kopyt 
a paznehtů) určené 
k výrobě organických 
hnojiv nebo půdních 
přídavků 

Materiály kategorie 3 uvedené 
v čl. 10 písm. a), b), h) a n). 

Produkty musí splňovat požadavky 
stanovené v oddíle 12. 

Kterákoli třetí země. Příloha XV kapitola 18.
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