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PŘÍLOHA III

Informace uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a)

Zabraňte zavlečení epidemií zvířat do Evropské unie!
Produkty živočišného původu mohou obsahovat cho
roboplodné zárodky způsobující infekční choroby

Z důvodu nebezpečí zavlečení chorob do Evropské unie (EU) podléhá dovoz některých produktů živočišného původu do
EU přísnému režimu. Tento režim se nevztahuje na pohyb produktů živočišného původu mezi členskými státy EU nebo na
produkty živočišného původu v malých množstvích pro osobní spotřebu pocházející z Andorry, Islandu, Lichtenštejnska,
Norska, San Marina a Švýcarska.
Veškeré produkty živočišného původu, které neodpovídají uvedeným pravidlům, musí být při příjezdu do EU odevzdány
k úřední likvidaci. Nenahlášení uvedeného zboží může mít za následek peněžitou pokutu nebo trestní stíhání.
Do EU se nesmí dovážet následující zboží, ledaže souhrnné množství zboží uvedeného v bodech 2, 3 a 5 nepřesahuje
hmotnostní limit 2 kg na osobu.
V případě zboží pocházejícího z Faerských ostrovů nebo Grónska nesmí souhrnné množství zboží uvedeného v bodech 1,
2, 3 a 5 přesáhnout hmotnostní limit 10 kg na osobu.
1.Malá množství masa a mléka a výrobků z nich (kromě sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy
a zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu potřebného ze
zdravotních důvodů)

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky masa a mléka a výrobků z nich pro osobní spotřebu (kromě sušeného mléka pro
kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
potřebného ze zdravotních důvodů) pouze tehdy, pokud pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich hmotnost
nepřesáhne 10 kg na osobu.
2.Sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní výživa potřebná z lékařských důvodů

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebné
z lékařských důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu pouze tehdy, pokud:
— pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kg na osobu
a pokud:
a) produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
b) se jedná o balený značkový produkt a
c) balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován,
— pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní
limit 2 kg na osobu a pokud:
a) produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
b) se jedná o balený značkový produkt a
c) balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován.
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3.Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu potřebné ze zdravotních důvodů

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky krmiva pro zvířata v zájmovém chovu potřebného ze zdravotních důvodů, které
jsou určené pro osobní spotřebu, pouze tehdy, pokud:
— pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kg na osobu
a pokud:
a) produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
b) se jedná o balený značkový produkt a
c) balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován,
— pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní
limit 2 kg na osobu a pokud:
a) produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
b) se jedná o balený značkový produkt a
c) balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován.
4.Malá množství produktů rybolovu pro osobní spotřebu

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky produktů rybolovu pro osobní spotřebu (včetně čerstvých, sušených, vařených,
nasolených nebo uzených ryb a některých korýšů, jako jsou krevety, humři, neživé mušle a neživé ústřice), pokud:
— jsou čerstvé ryby vykuchané,
— hmotnost produktů rybolovu nepřekročí na osobu 20 kg nebo hmotnost jedné ryby, podle toho, která z těchto hodnot
je větší.
Tato omezení se nevztahují na produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů nebo z Grónska.
5.Malá množství jiných produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

Do EU smíte dovézt nebo poslat jiné produkty živočišného původu, například med, živé ústřice, živé mušle a šneky, pouze
tehdy, pokud:
— pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 kg na osobu,
— pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 2 kg na
osobu.
Vezměte prosím na vědomí, že do EU smíte dovézt nebo zaslat malá množství produktů živočišného původu z několika
výše uvedených pěti kategorií (body 1 až 5), pokud jsou v souladu s pravidly vysvětlenými v každém příslušném bodě.
6.Větší množství produktů živočišného původu

Do EU smíte dovézt nebo poslat větší množství produktů živočišného původu pouze tehdy, pokud splňují požadavky pro
obchodní zásilky, mezi něž patří:
— požadavky na osvědčování stanovené v příslušném úředním osvědčení EU,
— při příjezdu do EU předložit zboží, se správnou dokumentací, na stanovišti hraniční kontroly EU.
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7.Osvobozené produkty
Pravidla stanovená v bodech 1 až 6 se nevztahují na tyto produkty:
— chléb, dorty, sušenky, oplatky a malé oplatky, suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky, obsahující méně než
20 % zpracovaných mléčných a vaječných výrobků a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i)
rozhodnutí Komise 2007/275/ES (1),
— čokoláda a cukrovinky (včetně bonbónů), obsahující méně než 50 % zpracovaných mléčných a vaječných výrobků
a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí 2007/275/ES,
— potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele, obsahující malé množství (celkově méně než 20 %)
zpracovaných produktů živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu nebo chitosanu anebo chondroitinu
i chitosanu), jiné než masné výrobky,
— olivy plněné rybím masem,
— těstoviny a nudle nepromísené s masným výrobkem ani neplněné masným výrobkem, obsahující méně než 50 %
zpracovaných mléčných a vaječných výrobků a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i)
rozhodnutí 2007/275/ES,
— bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele, s obsahem rybího oleje, rybí moučky či výtažků z ryb
menším než 50 % a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí 2007/275/ES.

(1) Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích
hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9).

