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Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění
jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

ROZHODNUTÍ KOMISE

►B

ze dne 26. srpna 2010
o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie
(oznámeno pod číslem K(2010) 5780)
(Text s významem pro EHP)

(2010/472/EU)
(Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74)

Ve znění:
Úřední věstník
Č.
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/411/EU ze dne 17. července 2012
Nařízení Komise (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/470/EU ze dne 20. září 2013
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/802/EU ze dne 14. listopadu 2014
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2002 ze dne 8. listopadu 2016

Opraveno:
►C1
►C2
►C3
►C4

Oprava,
Oprava,
Oprava,
Oprava,

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L

287, 18.10.2012, s. 25 (2012/411/EU)
331, 1.12.2012, s. 57 (2012/411/EU)
9, 15.1.2013, s. 14 (2012/411/EU)
206, 2.8.2013, s. 18 (519/2013)

L
L
L
L
L

192
158
252
331
308

Strana
16
74
32
28
29

Datum
20.7.2012
10.6.2013
24.9.2013
18.11.2014
16.11.2016

02010D0472 — CS — 01.07.2017 — 004.001 — 2
▼B
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 26. srpna 2010
o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie
(oznámeno pod číslem K(2010) 5780)
(Text s významem pro EHP)

(2010/472/EU)
Článek 1
Předmět
Toto rozhodnutí stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze
kterých členské státy povolí dovoz zásilek spermatu, vajíček a embryí
ovcí a koz do Unie.
Stanoví také požadavky na osvědčení pro dovoz zmíněného zboží do
Unie.

Článek 2
Dovoz spermatu
Členské státy povolí dovoz zásilek spermatu ovcí a koz, pokud tyto
zásilky splňují následující podmínky:
a) pocházejí ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze I;
b) pocházejí ze schválené inseminační stanice nebo střediska pro skla
dování spermatu uvedených na seznamu v souladu s čl. 17 odst. 3
písm. b) směrnice 92/65/EHS;
c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením vyhotoveným podle
následujících vzorových osvědčení stanovených v příloze II části 2
a vyplněným v souladu s vysvětlivkami uvedenými v části 1
zmíněné přílohy:
i) vzorové osvědčení 1 stanovené v oddíle A pro zásilky spermatu
odeslaného ze schválené inseminační stanice původu spermatu,
ii) vzorové osvědčení 2 stanovené v oddíle B pro zásilky spermatu
odeslaného ze schváleného střediska pro skladování spermatu.
Pokud jsou však v dvoustranných dohodách mezi Unií a třetími
zeměmi stanoveny zvláštní požadavky na veterinární osvědčení,
platí tyto požadavky;
d) splňují požadavky
podle písmene c).

stanovené

ve

veterinárních

osvědčeních

Článek 3
Dovoz vajíček a embryí
Členské státy povolí dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz, pokud
tyto zásilky splňují následující podmínky:
a) pocházejí ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze III;
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b) pocházejí od schváleného týmu pro odběr nebo produkci embryí
uvedeného na seznamu v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. b) směrnice
92/65/EHS;
c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením vyhotoveným podle
vzorového osvědčení stanoveného v příloze IV části 2 a vyplněným
v souladu s vysvětlivkami uvedenými v části 1 zmíněné přílohy.
Pokud jsou však v dvoustranných dohodách mezi Unií a třetími
zeměmi stanoveny zvláštní požadavky na veterinární osvědčení,
platí tyto požadavky;
d) splňují požadavky
podle písmene c).

stanovené

ve

veterinárním

osvědčení

Článek 4
Obecné podmínky týkající se přepravy zásilek spermatu, vajíček
a embryí do Unie
1.
Zásilky spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz se nesmí přepra
vovat ve stejném kontejneru s jinými zásilkami spermatu, vajíček
a embryí, které:
a) nejsou určeny pro vstup do Unie; nebo
b) mají nižší veterinární status.
2.
Během přepravy do Evropské unie se zásilky spermatu, vajíček
a embryí umístí do uzavřených a zaplombovaných kontejnerů a plomba
nesmí být při přepravě porušena.

Článek 5
Zrušení
Rozhodnutí 2008/635/ES se zrušuje.

Článek 6
Přechodná ustanovení
Na přechodné období do 31. srpna 2011 povolí členské státy dovoz
zásob tohoto zboží ze třetích zemí:
a) spermatu ovcí a koz, které bylo odebráno,
v souladu se směrnicí 92/65/EHS do 31.
doprovázeno veterinárním osvědčením
31. května 2011 v souladu se vzorovým
v příloze II rozhodnutí 2008/635/ES;

ošetřeno a skladováno
srpna 2010 a které je
vydaným nejpozději
osvědčením uvedeným

b) vajíček a embryí ovcí a koz, která byla odebrána nebo vyproduko
vána, ošetřena a skladována v souladu se směrnicí 92/65/EHS do
31. srpna 2010 a která jsou doprovázena veterinárním osvědčením
vydaným nejpozději 31. května 2011 v souladu se vzorovým osvěd
čením uvedeným v příloze VI rozhodnutí 2008/635/ES.

Článek 7
Použitelnost
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2010.
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Článek 8
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
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PŘÍLOHA I
Seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých členské státy povolí dovoz zásilek spermatu ovcí a koz
Poznámky
Kód ISO

Název třetí země

Popis území
(v příslušných případech)

Doplňkové záruky

AU

Austrálie

Doplňková záruka, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodě II.4.9.1 vzorového veteri
nárního osvědčení v příloze II části 2 oddíle
A, je povinná.

CA

Kanada

Doplňková záruka, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodě II.4.9.1 vzorového veteri
nárního osvědčení v příloze II části 2 oddíle
A, je povinná.

CH

Švýcarsko (1)

CL

Chile

GL

Grónsko

▼M2
▼C4

___

▼M1
IS

Island

NZ

Nový Zéland

PM

Saint-Pierre a Miquelon

US

Spojené státy

Doplňková záruka, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodě II.4.9.1 vzorového veteri
nárního osvědčení v příloze II části 2 oddíle
A, je povinná.

(1) Osvědčení v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty,
která byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkajícím se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze
dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1).

