
 

Oddíl 12 

Dovoz rohů a výrobků z nich, kromě rohové moučky, a kopyt a paznehtů 
a výrobků z nich, kromě moučky z kopyt a paznehtů, určených k výrobě 

organických hnojiv nebo půdních přídavků 

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 lze dovážet, pokud: 

1. byly vyprodukovány v souladu s kapitolou XII přílohy XIII; a 

2. jsou po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu 
s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice přepravovány 
přímo do schváleného nebo registrovaného zařízení nebo podniku. 

KAPITOLA III 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO URČITÉ VZORKY 

Oddíl 1 

Výzkumné a diagnostické vzorky 

Pokud nejsou přechovávány pro referenční účely nebo odeslány zpět do třetí 
země původu, musí být výzkumné a diagnostické vzorky a jakékoli produkty 
získané z používání těchto vzorků neškodně odstraněny: 

a) jako odpad spálením; 

b) tlakovou sterilizací a následným neškodným odstraněním nebo použitím 
v souladu s články 12 až 14 nařízení (ES) č. 1069/2009; nebo 

c) v souladu s odst. 4 písm. b) oddílu 1 kapitoly I přílohy VI v případě: 

i) množství nepřesahujících 2 000 ml, a 

ii) že byly vzorky nebo získané produkty vyrobeny ve třetích zemích nebo 
částech třetích zemí a odeslány ze třetích zemí nebo částí třetích zemí, 
z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého masa skotu uvedených 
v části I přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010. 

Oddíl 2 

Vzorky zboží 

1. Příslušný orgán může povolit dovoz a tranzit vzorků zboží, pokud: 

a) pocházejí: 

i) ze třetích zemí uvedených ve sloupci „Seznamy třetích zemí“ v položce 
14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II této přílohy, 

ii) v případě vzorků zboží, které sestávají z mléka, mléčných výrobků 
nebo produktů získaných z mléka, ze schválených třetích zemí 
uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010; 

b) je k nim přiloženo veterinární osvědčení uvedené v kapitole 8 
přílohy XV; a 
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c) po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES a v souladu 
s podmínkami stanovenými v čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice jsou přepra
vovány přímo do schváleného nebo registrovaného zařízení nebo podniku, 
které jsou uvedené v povolení vydaném příslušným orgánem. 

2. Pokud nejsou vzorky zboží přechovávány pro referenční účely, musí být: 

a) neškodně odstraněny nebo použity v souladu s články 12, 13 a 14 
nařízení (ES) č. 1069/2009; nebo 

b) odeslány zpět do třetí země původu. 

3. Pokud jsou vzorky zboží použity ke zkoušení strojního zařízení, musí být 
takové zkoušky prováděny: 

a) s vybavením, které je pro tyto účely určené; nebo 

b) s vybavením, které je před tím, než je použito k jiným účelům než ke 
zkoušení, vyčištěno a vydezinfikováno. 

Během přepravy do schváleného nebo registrovaného zařízení nebo podniku 
musí být vzorky zboží zabaleny v nepropustných nádobách. 

Oddíl 3 

Výstavní předměty 

1. Dovoz a tranzit výstavních předmětů probíhá v souladu s těmito podmínkami: 

a) pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci „Seznamy třetích zemí“ 
v položce 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II; 

b) jejich vstup byl předem povolen příslušným orgánem členského státu, 
v němž má být výstavní předmět použit; 

c) po provedení veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES musí být 
výstavní předměty odeslány přímo schválenému uživateli. 

2. Každá zásilka musí být zabalena do nepropustného obalu a musí k ní být 
přiložen obchodní doklad, který uvádí: 

a) popis materiálu a živočišného druhu původu; 

b) kategorii materiálu; 

c) množství materiálu; 

d) místo odeslání materiálu; 

e) jméno a adresu odesílatele; 

f) jméno a adresu příjemce; a 

g) podrobné údaje, které umožňují identifikaci povolení příslušného orgánu 
určení. 
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3. Po skončení výstavy nebo umělecké činnosti musí být výstavní předměty: 

a) odeslány zpět do třetí země původu; 

b) odeslány do jiného členského státu nebo třetí země, pokud bylo toto 
odeslání předem povoleno příslušným orgánem členského státu nebo 
třetí země určení; nebo 

c) neškodně odstraněny v souladu s články 12, 13 a 14 nařízení (ES) 
č. 1069/2009. 

KAPITOLA IV 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA URČITÉ PŘEMÍSŤOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH 
PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 

Oddíl 1 

Dovoz určitých materiálů kategorie 1 

Materiály uvedené v článku 26 se dovážejí za těchto podmínek: 

1. Při dovozu materiálů musí být na obalu, nádobě nebo vozidlu připevněna 
etiketa se slovy „Zakázáno v potravinách, krmivech, hnojivech, kosmetických 
prostředcích, léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích“. 

2. Materiály se dodávají přímo do schváleného nebo registrovaného zařízení 
nebo podniku pro účely výroby jiných získaných produktů než produktů 
uvedených v odstavci 1. 

3. Nepoužité nebo přebytečné materiály musí být použity nebo neškodně 
odstraněny v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 1069/2009. 

Oddíl 2 

Dovoz určitých materiálů k jiným účelům než ke krmení suchozemských 
hospodářských zvířat 

1. Příslušný orgán může povolit dovoz následujících materiálů k jiným účelům 
než ke krmení suchozemských hospodářských zvířat kromě krmení kožeši
nových zvířat, pokud neexistuje nepřijatelné riziko přenosu onemocnění 
přenosných na člověka nebo zvířata: 

a) vedlejších produktů živočišného původu z vodních živočichů a získaných 
produktů z vodních živočichů; 

b) vodních bezobratlých živočichů a získaných produktů z vodních 
bezobratlých živočichů; 

c) suchozemských bezobratlých živočichů včetně všech forem jejich 
přeměny, například larev, a získaných produktů z těchto živočichů; 

d) produktů vyprodukovaných živočichy uvedenými v písmenech a), b) a c), 
například jiker; 

e) materiálu kategorie 3 sestávajícího ze zvířat nebo částí zvířat řádů 
hlodavců (Rodentia) a zajícovců (Lagomorpha). 

2. Dovoz zásilek materiálů uvedených v odstavci 1 musí probíhat v souladu 
s požadavky hygienického osvědčení stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech. 
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