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(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 768/2010
ze dne 26. srpna 2010,
kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. července 2009 na odměny úředníků
a dočasných a smluvních zaměstnanců Evropské unie vykonávajících služební povinnosti ve
třetích zemích
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 336 této smlouvy,
s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství
a pracovní řád ostatních zaměstnanců Společenství, stanovené
nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména
na čl. 13 první pododstavec přílohy X uvedeného řádu,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Je třeba zohlednit vývoj životních nákladů v zemích
mimo Unii, a stanovit proto opravné koeficienty, které
se použijí s účinkem od 1. července 2009 na odměny
úředníků a dočasných a smluvních zaměstnanců Unie
vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích,
které jsou vypláceny v měně země, v níž jsou vykoná
vány služební povinnosti.
Opravné koeficienty, podle nichž byla uskutečněna platba
na základě nařízení Rady (ES) č. 613/2009 (2), mohou se
zpětným účinkem vést k úpravě odměn v kladném nebo
záporném směru.
Dojde-li v důsledku nových opravných koeficientů
k navýšení odměn, měl by být stanoven doplatek.

(4)

Dojde-li v důsledku nových opravných koeficientů ke
snížení odměn, mělo by být stanoveno vrácení přeplatku
za období od 1. července 2009 do dne vstupu tohoto
nařízení v platnost.

(5)

Je třeba stanovit, že se případné vrácení přeplatku bude
moci týkat pouze období o maximální délce šesti měsíců,

(1) Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
(2) Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 1.

jež předcházelo vstupu tohoto nařízení v platnost, a že
jeho účinky budou moci být rozloženy na období
o maximální délce dvanácti měsíců od tohoto data,
podobně jako v případě ustanovení týkajících se oprav
ných koeficientů použitelných v Unii na odměny
a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků
a dočasných a smluvních zaměstnanců Unie vykonávajících
služební povinnosti ve třetích zemích, které se vyplácí v měně
státu, v němž jsou vykonávány služební povinnosti, se stanoví
v příloze tohoto nařízení s účinkem od 1. července 2009.

Směnné kurzy používané pro výpočet těchto odměn se stanoví
v souladu s prováděcími pravidly k nařízení Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví
finanční nařízení použitelné na souhrnný rozpočet Evropských
společenství (3), a odpovídají datu 1. července 2009.

Článek 2
1.
Orgány provedou zpětné platby v případě zvýšení odměn
v důsledku opravných koeficientů stanovených v příloze.

2.
Orgány zpětně upraví odměny směrem dolů v případě
snížení odměn způsobeného opravnými koeficienty stanove
nými v příloze za období od 1. července 2009 do 31. srpna
2010.

Zpětné úpravy, z nichž vyplývá povinnost vrátit přeplatky, se
týkají období o maximální délce šesti měsíců, jež předchází datu
31. srpna 2010. Vrácení se rozloží na období o maximální
délce dvanácti měsíců počínaje stejným datem.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
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Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

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

V Bruselu dne 26. srpna 2010.
Za Radu
předseda
S. VANACKERE
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PŘÍLOHA

MÍSTO VÝKONU SLUŽEBNÍCH POVINNOSTÍ

Afghánistán (*)

Opravné koeficienty
červenec 2009

0

Albánie

73,9

Alžírsko

76,5

Angola

115,8

Argentina

57,1

Arménie

68,7

Austrálie

102,3

Ázerbájdžán

93,7

Bangladéš

50,8

Barbados

111

Belize

65,9

Bělorusko

61,5

Benin

93,1

Bolívie

58,4

Bosna a Hercegovina (Banja Luka)

62,5

Bosna a Hercegovina (Sarajevo)

73,2

Botswana

53,2

Brazílie

87,4

Burkina Faso

95,8

Burundi (*)
Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Čad

0
68,1
122,8

Černá Hora

68,1

Čína

85,6

Demokratická republika Kongo (Kinshasa)

125,3

Dominikánská republika

64,4

Džibutsko

97,1

Egypt

39,2

Ekvádor

70,3

Eritrea

50,1

Etiopie

83,8
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Opravné koeficienty
červenec 2009

Fidži

61,9

Filipíny

62,7

Gabon

104,4

Gambie

60,7

Ghana

53,1

Gruzie

86,5

Guatemala

75,5

Guinea (Konakry)

63,5

Guinea-Bissau
Guyana
Haiti

107,7
59,3
107,4

Honduras

70,2

Hongkong

95

Chile

61,9

Chorvatsko

92,3

Indie

54,5

Indonésie (Jakarta)

74,3

Indonésie (Banda Aceh)

51,2

Irák (*)
Izrael (Tel Aviv)
Jamajka
Japonsko (Tokio)

0
102,5
84,8
126,3

Jemen

66,6

Jižní Afrika

57,5

Jižní Korea

82,8

Jižní Súdán (Juba)

91,6

Jordánsko

81,5

Kambodža

71,5

Kamerun

95,6

Kanada

74,6

Kapverdy

73,1

Kazachstán (Almaty)

76,3

Kazachstán (Astana)

68,1
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Opravné koeficienty
červenec 2009

Keňa

75,1

Kolumbie

76

Kosovo (Priština)

54,6

Kongo (Brazzaville)

118,2

Kostarika

75,1

Kyrgyzstán

85,9

Kuba

83,2

Laos

85,7

Lesotho

57,3

Libanon

81,9

Libérie

90,8

Madagaskar

83,9

Malajsie

70,1

Malawi

76

Mali

84,9

Maroko

76,1

Mauricius

69,7

Mauritánie

61,1

Mexiko

65,1

Moldavsko

64,3

Mosambik

73,4

Namibie

71,2

Nepál

77,7

Niger

85,9

Nigérie

87,5

Nikaragua

55,5

Norsko

125,2

Nová Kaledonie

125,9

Nový Zéland

86,4

Pákistán

43,9

Panama

57,6

Papua-Nová Guinea

94,2

Paraguay

66,5
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Opravné koeficienty
červenec 2009

Peru

75,1

Pobřeží Slonoviny

99,5

Rusko

97,1

Rwanda

84,6

Salvador

70,2

Samoa

70,5

Saúdská Arábie

85,2

Senegal

90,3

Sierra Leone

75,1

Singapur

97,3

Spojené státy americké (New York)

92

Spojené státy americké (Washington)

87,4

Srbsko (Bělehrad)

66,5

Srí Lanka

62,9

Středoafrická republika

106,7

Súdán (Chartúm)

52,5

Surinam

45,9

Svazijsko

58,2

Sýrie

77,1

Šalamounovy ostrovy

90,3

Švýcarsko (Ženeva)

109,5

Švýcarsko (Bern)

109

Tádžikistán

56,9

Tanzanie

67,6

Tchaj-wan

76,6

Thajsko

55,6

Togo

87,9

Trinidad a Tobago

74,6

Tunisko

68,7

Turecko

76,6

Uganda

63,4

Ukrajina

75,1

Uruguay

71,3
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Uzbekistán
Vanuatu
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Opravné koeficienty
červenec 2009

50,9
102,2

Venezuela

92,4

Vietnam

47,4

Východní Timor

67,8

Zambie

49,2

Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy
Zimbabwe (*)
(*) Údaj není znám.

100,7
0
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 769/2010
ze dne 30. srpna 2010
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
vzhledem k těmto důvodům:

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne
21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES)
č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl.
138 odst. 1 uvedeného nařízení,

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků
Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání
kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty
pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty
uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES)
č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. srpna 2010.

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

V Bruselu dne 30. srpna 2010.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kódy třetích zemí

(1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK
TR
ZZ

38,5
103,0
70,8

0707 00 05

TR
ZZ

141,2
141,2

0709 90 70

TR
ZZ

125,9
125,9

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

86,0
145,6
149,6
141,2
158,5
136,2

0806 10 10

BA
EG
IL
TR
ZA
ZZ

91,2
132,3
126,0
115,3
149,9
122,9

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

106,6
70,5
93,5
65,6
99,6
127,5
95,9
89,2
93,6

0808 20 50

AR
CL
CN
TR
ZA
ZZ

115,4
150,5
76,3
133,1
110,7
117,2

0809 30

TR
ZZ

143,4
143,4

0809 40 05

BA
IL
XS
ZZ

53,9
161,0
52,3
89,1

(1) Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného
původu“.
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SMĚRNICE
SMĚRNICE KOMISE 2010/60/EU
ze dne 30. srpna 2010,
kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování
přirozeného životního prostředí na trh
(Text s významem pro EHP)

ňují některé obecné požadavky pro uvádění na trh stano
vené ve směrnici 66/401/EHS, je nezbytné stanovit
některé odchylky.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
(3)

Aby se zajistilo, že směsi uváděné na trh jako směsi
určené k uchování budou splňovat požadavky těchto
odchylek, je nezbytné stanovit, že při uvádění těchto
směsí na trh je zapotřebí povolení. Toto povolení by se
mělo udělovat na základě žádosti.

(4)

Touto směrnicí by však neměla být dotčena směrnice
Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se
stanovují některé odchylky pro povolování zemědělských
krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adapto
vány na místní a regionální podmínky a ohroženy gene
tickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto
odrůd na trh (6), pokud jde o směsi určené k uchování
obsahující uchovávané odrůdy ve smyslu směrnice
2008/62/ES.

(5)

Zvláštní oblasti ochrany vyhlášené členskými státy
v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne
21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (7) jsou
oblasti s přirozenými a polopřirozenými stanovišti,
která si zasluhují ochranu. Tyto oblasti by měly být pova
žovány za zdrojové oblasti směsí určených k uchování.
Členské státy by také měly mít možnost vyhlásit další
oblasti přispívající k uchování genetických zdrojů rostlin
v případě, že tyto oblasti podléhají srovnatelným
pravidlům.

(6)

Mělo by být stanoveno, že složky směsi určené
k uchování se budou v povolení a na návěsce uvádět
jako druhy, případně poddruhy. Zároveň by zde měly
být uvedeny konkrétní údaje o klíčivosti složek směsi,
na něž se vztahuje směrnice 66/401/EHS a které nespl
ňují požadavky ohledně klíčivosti stanovené v příloze II
uvedené směrnice. Pokud jde o tyto požadavky, u přímo
sklízených směsí určených k uchování je nezbytné
zohlednit použitou metodu sklizně.

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne
14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména
na čl. 13 odst. 1 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

Otázky biologické rozmanitosti a zachování genetických
zdrojů rostlin získávají v průběhu posledních let stále
více na významu, jak ukazuje vývoj na mezinárodní
úrovni a na úrovni EU. Jako příklady lze uvést rozhod
nutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993 o uzavření
Úmluvy o biologické rozmanitosti (2), rozhodnutí Rady
2004/869/ES ze dne 24. února 2004 o uzavření Mezi
národní smlouvy o genetických zdrojích rostlin pro
výživu a zemědělství jménem Evropského společenství (3),
nařízení Rady (ES) č. 870/2004 ze dne 26. dubna 2004,
kterým se zřizuje program Společenství pro zachování,
popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství
a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1467/94 (4),
a nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV) (5). V rámci právních předpisů EU, jimiž se řídí
uvádění směsí osiv pícnin na trh, a to směrnice
66/401/EHS, by měly být stanoveny zvláštní podmínky,
aby byly tyto otázky zohledněny.

(1)

Aby bylo umožněno uvádění směsí osiv pícnin určených
k uchování přirozeného životního prostředí na trh
v rámci uchování genetických zdrojů (dále jen „směsi
určené k uchování“) i v případech, kdy tyto směsi nespl

(2)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.
věst.

125, 11.7.1966, s. 2298/66.
L 309, 13.12.1993, s. 1.
L 378, 23.12.2004, s. 1.
L 162, 30.4.2004, s. 18.
L 277, 21.10.2005, s. 1.

(6) Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 13.
(7) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
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Před vydáním povolení pro uvedení na trh je nezbytné
stanovit odchylky pro zkoušku směsi určené k uchování
prováděnou členskými státy. Způsob provádění zkoušek
těchto směsí by měl také v určitých případech umožnit
rozlišení mezi metodami sklizně směsí z jednotlivě pěsto
vaných plodin a přímo sklízených směsí určených
k uchování.

(7)

Aby se zajistilo, že uvádění směsí určených k uchování
na trh probíhá v souladu s cílem uchování genetických
zdrojů, měla by být stanovena omezení, zejména pokud
jde o oblast původu a zdrojovou oblast.

(8)

Mělo by být pevně stanoveno maximální množství směsí
určených k uchování uváděných na trh. K zajištění toho,
aby bylo toto maximální množství dodržováno, by měly
členské státy od producentů vyžadovat, aby oznamovali
množství směsí určených k uchování, u kterých chtějí
žádat o povolení, a je-li to nutné, měly by příslušné
množství producentům přidělovat.

(9)

(10)

Sledovatelnost směsí určených k uchování by měla být
zajištěna prostřednictvím příslušných požadavků na
uzavírání a označování.

(11)

K zajištění správného používání pravidel stanovených
v této směrnici by mělo být prováděno úřední sledování.

(12)

Po uplynutí odpovídajícího období by Komise měla
posoudit, zda jsou opatření stanovená touto směrnicí
účinná.

(13)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu
v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Definice
Pro účely této směrnice:
a) „zdrojovou oblastí“ se rozumí:
i) oblast vyhlášená členským státem jako zvláštní oblast
ochrany v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice 92/43/EHS,
ii) oblast podílející se na uchování genetických zdrojů rostlin
vyhlášená členským státem v souladu s vnitrostátním
postupem založeném na kritériích srovnatelných
s kritérii podle čl. 4 odst. 4 směrnice 92/43/EHS ve
spojení s čl. 1 písm. k) a l) uvedené směrnice, která je
spravována, chráněna a sledována způsobem odpovída
jícím článkům 6 a 11 uvedené směrnice;
b) „lokalitou sběru“ se rozumí část zdrojové oblasti, na níž byl
proveden sběr osiva;
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c) „přímo sklízenou směsí“ se rozumí směs osiv uváděná na trh
jako směs získaná v lokalitě sběru s čištěním nebo bez
čištění;
d) „směsí z jednotlivě pěstovaných plodin“ se rozumí směs osiv
vyrobená podle následujícího procesu:
i) v lokalitě sběru je získáno osivo jednotlivých druhů,
ii) osivo uvedené v bodu i) se namnoží mimo lokalitu sběru
jako jednodruhové osivo,
iii) tato jednodruhová osiva se poté smíchají, a tak se vytvoří
směs složená z rodů, druhů a případně poddruhů, které
jsou typické pro typ stanoviště v lokalitě sběru.
Článek 2
Směsi určené k uchování
1.
Odchylně od čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 66/401/EHS
mohou členské státy povolit uvádění směsí různých rodů,
druhů a případně poddruhů na trh, které jsou určeny
k uchování přirozeného životního prostředí v kontextu ucho
vání genetických zdrojů podle čl. 22a odst. 1 písm. b) uvedené
směrnice.
Tyto směsi mohou obsahovat osivo pícnin, na něž se vztahuje
směrnice 66/401/EHS, a dále osivo rostlin, které nejsou pícni
nami ve smyslu uvedené směrnice.
Tyto směsi se dále označují jako „směsi určené k uchování“.
2.
V případech, kdy směs určená k uchování obsahuje ucho
vávanou odrůdu, použije se směrnice 2008/62/ES.
3.
Pokud není v této směrnici uvedeno jinak, použije se
směrnice 66/401/EHS.
Článek 3
Oblast původu
Když členský stát udělí povolení k uvedení směsi určené
k uchování na trh, určí zároveň oblast, s níž je směs přirozeně
spojena a která se dále označuje jako „oblast původu“. Zohlední
přitom informace od orgánů odpovědných za genetické zdroje
rostlin nebo od organizací, které jsou v členských státech pro
tento účel uznávány. Pokud se oblast původu nachází ve více
než jednom členském státě, bude určena všemi dotčenými člen
skými státy na základě vzájemné dohody.
Článek 4
Povolení
1.
Členské státy mohou povolit uvádění směsí určených
k uchování na trh v jejich oblasti původu za podmínky, že
tyto směsi splňují požadavky uvedené v článku 5 v případě
přímo sklízených směsí, nebo požadavky uvedené v článku 6
v případě směsí z jednotlivě pěstovaných plodin.

L 228/12

2.

CS

Úřední věstník Evropské unie

Povolení musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno a adresa producenta;

hmotnostní. Přímo sklízená směs určená k uchování nesmí
obsahovat druhy Avena fatua, Avena sterilis a Cuscuta spp. Maxi
mální obsah Rumex spp. jiných než Rumex acetosella a Rumex
maritimus nesmí překročit 0,05 % hmotnostních.

b) metoda sklizně: přímá sklizeň nebo z jednotlivě pěstovaných
plodin;
c) procentní podíl hmotnosti složek představovaných jednotli
vými druhy a případně poddruhy;
d) v případě směsí z jednotlivě pěstovaných plodin konkrétní
údaje o klíčivosti složek směsi, na něž se vztahuje směrnice
66/401/EHS a které nesplňují požadavky ohledně klíčivosti
stanovené v příloze II uvedené směrnice;
e) množství směsi, které se má povolení týkat;
f) oblast původu;
g) omezení uvádění na trh v oblasti původu;
h) zdrojová oblast;
i) lokalita sběru a v případě směsi určené k uchování
z jednotlivě pěstovaných plodin také lokalita, kde se provádí
množení;
j) typ stanoviště v lokalitě sběru;
k) rok sběru.
3.
Pokud jde o odst. 2 písm. c), u přímo sklízených směsí
určených k uchování je dostačující uvést ty složky představo
vané druhy a případně poddruhy, které jsou typické pro typ
stanoviště v lokalitě sběru a které mají jakožto složky směsi
význam pro ochranu životního prostředí v kontextu zachování
genetických zdrojů.
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Článek 6
Požadavky pro získání povolení pro směsi určené
k uchování z jednotlivě pěstovaných plodin
1.
Pokud jde o směsi určené k uchování z jednotlivě pěsto
vaných plodin, osivo určené k výrobě směsi osiva z jednotlivě
pěstovaných plodin musí být ve zdrojové oblasti získáno
z lokality sběru, která nebyla oseta po dobu 40 let před
podáním žádosti producentem podle čl. 7 odst. 1. Zdrojová
oblast musí spadat do oblasti původu.
2.
Osivo, z něhož se skládá směs určená k uchování
z jednotlivě pěstovaných plodin musí tvořit druhy a případně
poddruhy, které jsou typické pro typ stanoviště v lokalitě sběru
a které mají jakožto složky směsi význam pro uchování přiro
zeného životního prostředí v rámci uchování genetických
zdrojů.
3.
Složky směsi určené k uchování z jednotlivě pěstovaných
plodin, které jsou osivem pícnin ve smyslu směrnice
66/401/EHS, musí před smísením splňovat požadavky stano
vené v části III přílohy II směrnice 66/401/EHS, pokud jde
o technickou čistotu, jak je stanoveno ve sloupcích 4 až 11
tabulky v části I bodě 2 oddíle A uvedené přílohy, pokud jde
o nejvyšší povolený výskyt jiných druhů rostlin ve vzorku
o hmotnosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III uvedené směrnice
(celková hodnota pro daný sloupec), jak je stanoveno ve sloup
cích 12, 13 a 14 tabulky v části I bodě 2 oddíle A přílohy II
uvedené směrnice, a pokud jde o podmínky týkající se semen
druhu Lupinus, jak je stanoveno ve sloupci 15 tabulky v části
I bodě 2 oddíle A uvedené přílohy.
4.

Množení může probíhat po pět generací.
Článek 7

Článek 5

Procesní požadavky

Požadavky pro získání povolení pro přímo sklízené směsi
určené k uchování

1.

1.
Přímo sklízená směs určená k uchování musí být ve zdro
jové oblasti získána z lokality sběru, která nebyla oseta po dobu
40 let před podáním žádosti producentem podle čl. 7 odst. 1.
Zdrojová oblast musí spadat do oblasti původu.

K žádosti musejí být připojeny informace nutné k ověření
souladu s články 4 a 5 v případě přímo sklízených směsí urče
ných k uchování a s články 4 a 6 v případě směsí určených
k uchování z jednotlivě pěstovaných plodin.

2.
Procentní podíl složek přímo sklízené směsi určené
k uchování, které představují druhy a případně poddruhy
typické pro typ stanoviště v lokalitě sběru a které mají jakožto
složky směsi význam pro uchování přirozeného životního
prostředí v rámci uchování genetických zdrojů, musí být
vhodný pro potřeby obnovy typu stanoviště v lokalitě sběru.

Povolení se uděluje na základě žádosti producenta.

2.
Pokud jde o přímo sklízené směsi určené k uchování,
provede členský stát, ve kterém se nachází lokalita sběru, vizu
ální kontroly.

3.
Klíčivost složek uvedených v odstavci 2 musí být dosta
čující pro potřeby obnovy typu stanoviště v lokalitě sběru.

Tyto vizuální kontroly proběhnou v lokalitě sběru v průběhu
období růstu v intervalech potřebných k zajištění toho, aby
směs splňovala přinejmenším požadavky pro získání povolení
uvedené v čl. 5 odst. 2 a 4.

4.
Maximální obsah druhů a případně poddruhů, které nespl
ňují podmínky stanovené v odstavci 2, nesmí překročit 1 %

Členský stát, který provedl vizuální kontrolu, zaznamená její
výsledky.
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3.
Pokud jde o směsi určené k uchování z jednotlivě pěsto
vaných plodin, členský stát po přezkoumání žádosti provede
zkoušky nebo pod vlastním oficiálním dohledem nechá provést
zkoušky, kterými ověří, že směs určená k uchování splňuje
přinejmenším požadavky pro získání povolení uvedené v čl. 6
odst. 2 a 3.
Tyto zkoušky se provádí v souladu se současnými mezinárod
ními metodami nebo, v případě, že takové metody neexistují,
v souladu s jinými vhodnými metodami.
U těchto zkoušek dotčený členský stát zajistí, aby byly vzorky
odebírány z homogenních partií. Zajistí také uplatňování
pravidel pro hmotnost partie a hmotnost vzorku podle čl. 7
odst. 2 směrnice 66/401/EHS.
Článek 8
Množstevní omezení
Každý členský stát zajistí, aby celkové množství osiva ve
směsích určených k uchování uváděných na trh ročně nepře
sáhlo 5 % celkové hmotnosti všech směsí osiv pícnin, na něž se
vztahuje směrnice 66/401/EHS a které se uvádí na trh v daném
roce v dotčeném členském státě.
Článek 9
Uplatňování množstevních omezení
1.
V případě přímo sklízených směsí určených k uchování
zajistí členské státy, aby producenti před začátkem každého
pěstitelského období informovali o množství osiva ve směsích
určených k uchování, pro které chtějí žádat o povolení, a o
velikosti a poloze plánované lokality nebo plánovaných lokalit
sběru.
V případě směsí určených k uchování z jednotlivě pěstovaných
plodin zajistí členské státy, aby producenti před začátkem
každého pěstitelského období informovali o množství osiva ve
směsích určených k uchování, pro které chtějí žádat o povolení,
a o velikosti a poloze plánované lokality nebo plánovaných
lokalit sběru a plánované lokality nebo plánovaných lokalit,
kde bude probíhat množení.
2.
Pokud z informací oznámených podle odstavce 1 vyplývá,
že by mohlo dojít k překročení množství uvedeného v článku 8,
přidělí členské státy každému z dotčených producentů množ
ství, které bude moci v daném pěstitelském období uvést na trh.
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systému nebo bez zanechání stop po manipulaci buď na
návěsce producenta, nebo na obalu či nádobě.
Článek 11
Označování
1.
Členské státy zajistí, aby byly obaly a nádoby směsí urče
ných k uchování opatřeny návěskou producenta nebo vytiš
těným či orazítkovaným nápisem obsahujícím alespoň tyto
informace:
a) slova „pravidla a normy EU“;
b) jméno a adresa osoby odpovědné za připevňování návěsek
nebo její identifikační značka;
c) metoda sklizně: přímá sklizeň nebo z jednotlivě pěstova
ných plodin;
d) rok uzavření vyjádřený slovy: „uzavřeno …“ (rok);
e) oblast původu;
f) zdrojová oblast;
g) lokalita sběru;
h) typ stanoviště v lokalitě sběru;
i) slova „směs osiva pícniny určená k uchování, která má být
použita v oblasti se stejným typem stanoviště jako lokalita
sběru, bez ohledu na biotické podmínky“;
j) číslo partie přidělené osobou odpovědnou za připevňování
návěsek;
k) procentní podíl hmotnosti složek představovaných jednotli
vými druhy a případně poddruhy;
l) deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost;
m) v případě použití granulovaných pesticidů, granulovacích
látek nebo jiných tuhých přídavných látek je nutné uvést
druh přídavné látky a přibližný poměr mezi hmotností
klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností a

Článek 10
Uzavírání obalů a nádob
1.
Členské státy zajistí, aby byly směsi určené k uchování
uváděny na trh pouze v uzavřených obalech a nádobách opatře
ných uzávěrem.
2.
Aby se zajistila funkčnost uzávěru, musí být součástí
uzavíracího systému alespoň návěska nebo připevněná plomba.
3.
Obaly a nádoby uvedené v odstavci 1 musejí být uzavřeny
tak, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzavíracího

n) v případě směsí z jednotlivě pěstovaných plodin konkrétní
údaje o klíčivosti složek směsi, na něž se vztahuje směrnice
66/401/EHS a které nesplňují požadavky ohledně klíčivosti
stanovené v příloze II uvedené směrnice.
2.
Pokud jde o odst. 1 písm. k), postačí uvést složky přímo
sklízených směsí určených k uchování podle čl. 4 odst. 3.
3.
Pokud jde o odst. 1 písm. n), postačí uvést průměr poža
dovaných hodnot klíčivosti v případě, že je počet požadovaných
hodnot klíčivosti vyšší než pět.
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30. listopadu 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Článek 12
Sledování
Členské státy zajistí dodržování této směrnice prostřednictvím
úředního sledování.
Článek 13

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Podávání zpráv
Členské státy zajistí, aby producenti působící na jejich území
podali za každé pěstitelské období zprávu o množství směsí
určených k uchování uvedených na trh.

2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.

Na požádání podají členské státy Komisi a ostatním členským
státům zprávu o množství směsí určených k uchování uvede
ných na trh na jejich území.

Článek 17
Vstup v platnost

Článek 14
Oznámení

uznávaných organizací odpovědných
genetické zdroje rostlin

za

Členské státy na požádání uvědomí Komisi o orgánech odpo
vědných za genetické zdroje rostlin nebo organizacích, které
jsou v členských státech pro tento účel uznávány.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 18
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

Článek 15
Hodnocení
Komise
zhodnotí
31. prosince 2014.

provádění

této

směrnice

do

V Bruselu dne 30. srpna 2010.

Článek 16
Provedení

Za Komisi

1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do

José Manuel BARROSO

předseda
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 26. srpna 2010,
kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky
a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat
(oznámeno pod číslem K(2010) 5779)
(Text s významem pro EHP)

(2010/470/EU)
schvalování a dozor nad nimi. Rovněž stanoví podrobné
podmínky pro schvalování týmů pro odběr a produkci
embryí a dozor nad nimi, podmínky pro odběr a ošetření
embryí získaných in vivo a pro produkci a ošetření
embryí oplodněných in vitro a embryí podrobených
mikromanipulaci. Takto pozměněná příloha D také
změnila podmínky platné pro koňovité, ovce a kozy –
dárce spermatu, vajíček a embryí, a pro prasata – dárce
vajíček a embryí.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července
1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, sper
matem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do
Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární
předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice
90/425/EHS (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 čtvrtou odrážku
a čl. 11 odst. 3 třetí odrážku uvedené směrnice,

(4)

Je třeba stanovit nová vzorová veterinární osvědčení pro
obchod s tímto zbožím uvnitř Unie, přičemž je třeba vzít
v úvahu veterinární požadavky stanovené v příloze
D směrnice 92/65/EHS ve znění nařízení (EU)
č. 176/2010.

(5)

Dále by mělo být přijato opatření pro stávající zásoby
zboží v Unii, které je v souladu s ustanoveními směrnice
92/65/EHS platnými před vstupem změn zavedených
nařízením (EU) č. 176/2010 v platnost. Je proto třeba
stanovit zvláštní vzorová veterinární osvědčení pro
obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi
koňovitých, ovcí a koz a pro obchod s vajíčky
a embryi prasat, která byla vyprodukována, ošetřena
a skladována v souladu s přílohou D směrnice
92/65/EHS před 1. zářím 2010.

(6)

Možnost dlouhodobého skladování takového zboží
znemožňuje v současné době stanovit pevné datum pro
vyčerpání stávajících zásob. Proto není možné stanovit
pevné datum pro konec používání vzorových veterinár
ních osvědčení pro stávající zásoby.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární požadavky pro
obchod uvnitř Unie se zvířaty, spermatem, vajíčky
a embryi, pokud se na ně nevztahují veterinární poža
davky stanovené ve zvláštních předpisech Unie. Zahrnuje
požadavky na obchod se spermatem, vajíčky a embryi
koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat
(„zboží“). Kromě toho stanoví veterinární osvědčení pro
obchod s tímto zbožím uvnitř Unie.

(2)

Příloha D směrnice 92/65/EHS ve znění nařízení Komise
(EU) č. 176/2010 (2) stanoví některé nové požadavky na
toto zboží, které mají platit od 1. září 2010.

(3)

Příloha D směrnice 92/65/EHS ve znění nařízení (EU)
č. 176/2010 zavádí pravidla týkající se středisek pro
skladování spermatu a podrobné podmínky pro jejich

(1) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
(2) Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 14.
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V zájmu jednotnosti a zjednodušení právních předpisů
Unie by vzorová veterinární osvědčení měla být stano
vena v jediném rozhodnutí a měla by zohledňovat naří
zení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004
o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční
zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného
původu uvnitř Společenství (1).

(7)

Aby byla zajištěna plná sledovatelnost zboží, měla by být
v tomto rozhodnutí stanovena vzorová veterinární osvěd
čení pro obchod uvnitř Unie se spermatem koňovitých,
ovcí a koz odebraným ve schválených inseminačních
stanicích a odeslaným ze schváleného střediska pro skla
dování spermatu, které je či není součástí inseminační
stanice schválené pod jiným číslem schválení.

(8)

V zájmu srozumitelnosti právních předpisů Unie by měly
být výslovně zrušeny předpisy Unie, které stanoví
vzorová veterinární osvědčení pro obchod s dotčeným
zbožím uvnitř Unie. Mělo by tedy být zrušeno rozhod
nutí Komise 95/294/ES ze dne 24. července 1995,
kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro
obchod s vajíčky a embryi koňovitých (2), rozhodnutí
Komise 95/307/ES ze dne 24. července 1995, kterým
se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro obchod se
spermatem koňovitých (3), rozhodnutí Komise 95/388/ES
ze dne 19. září 1995, kterým se stanoví vzor osvědčení
pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz
uvnitř Společenství (4), a rozhodnutí Komise 95/483/ES
ze dne 9. listopadu 1995, kterým se stanoví vzor osvěd
čení pro obchod s vajíčky a embryi prasat uvnitř Spole
čenství (5).

(9)

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

31.8.2010

Článek 2
Obchod se spermatem koňovitých
Zásilky spermatu koňovitých musí být během přepravy
z jednoho členského státu do druhého doprovázeny veteri
nárním osvědčením vyhotoveným v souladu s jedním
z následujících vzorů stanovených v příloze I:

a) vzorové osvědčení IA stanovené v části A pro zásilky sper
matu odebraného po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schvá
lené inseminační stanice původu spermatu;

b) vzorové osvědčení IB stanovené v části B pro zásilky zásob
spermatu odebraného, ošetřeného a skladovaného před
1. zářím 2010 a odeslaného ze schválené inseminační
stanice původu spermatu po 31. srpnu 2010;

c) vzorové osvědčení IC stanovené v části C pro zásilky sper
matu a zásob spermatu uvedeného v písmenech a) a b),
odeslaného ze schváleného střediska pro skladování sper
matu.

Článek 3
Obchod s vajíčky a embryi koňovitých
Zásilky vajíček a embryí koňovitých musí být během přepravy
z jednoho členského státu do druhého doprovázeny veteri
nárním osvědčením vyhotoveným v souladu s jedním
z následujících vzorů stanovených v příloze II:

a) vzorové osvědčení IIA stanovené v části A pro zásilky
vajíček a embryí odebraných nebo vyprodukovaných po
31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro
odběr nebo produkci embryí původu vajíček nebo embryí;

Předmět
Toto rozhodnutí stanoví vzorová veterinární osvědčení pro
obchod uvnitř Unie s následujícím zbožím:
a) sperma koňovitých;

b) vzorové osvědčení IIB stanovené v části B pro zásilky zásob
vajíček a embryí odebraných, ošetřených a skladovaných
před 1. zářím 2010 a odeslaných schváleným týmem pro
odběr embryí původu vajíček nebo embryí po 31. srpnu
2010.

b) vajíčka a embrya koňovitých;
c) sperma ovcí a koz;

Článek 4
Obchod se spermatem ovcí a koz

e) vajíčka a embrya prasat.

Zásilky spermatu ovcí a koz musí být během přepravy
z jednoho členského státu do druhého doprovázeny veteri
nárním osvědčením vyhotoveným v souladu s jedním
z následujících vzorů stanovených v příloze III:

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

a) vzorové osvědčení IIIA stanovené v části A pro zásilky sper
matu odebraného po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schvá
lené inseminační stanice původu spermatu;

d) vajíčka a embrya ovcí a koz;

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L
L

94, 31.3.2004, s. 44.
182, 2.8.1995, s. 27.
185, 4.8.1995, s. 58.
234, 3.10.1995, s. 30.
275, 18.11.1995, s. 30.
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b) vzorové osvědčení IIIB stanovené v části B pro zásilky zásob
spermatu odebraného, ošetřeného a skladovaného před
1. zářím 2010 a odeslaného ze schválené inseminační
stanice původu spermatu po 31. srpnu 2010;

a) vzorové osvědčení VA stanovené v části A pro zásilky
vajíček a embryí odebraných nebo vyprodukovaných po
31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro
odběr nebo produkci embryí původu vajíček nebo embryí;

c) vzorové osvědčení IIIC stanovené v části C pro zásilky sper
matu a zásob spermatu uvedeného v písmenech a) a b),
odeslaného ze schváleného střediska pro skladování sper
matu.

b) vzorové osvědčení VB stanovené v části B pro zásilky zásob
vajíček a embryí odebraných, ošetřených a skladovaných
před 1. zářím 2010 a odeslaných schváleným týmem pro
odběr embryí původu vajíček nebo embryí po 31. srpnu
2010.

Článek 5
Obchod s vajíčky a embryi ovcí a koz

Článek 7

Zásilky vajíček a embryí ovcí a koz musí být během přepravy
z jednoho členského státu do druhého doprovázeny veteri
nárním osvědčením vyhotoveným v souladu s jedním
z následujících vzorů stanovených v příloze IV:

Zrušení

a) vzorové osvědčení IVA stanovené v části A pro zásilky
vajíček a embryí odebraných nebo vyprodukovaných po
31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro
odběr nebo produkci embryí původu vajíček nebo embryí;
b) vzorové osvědčení IVB stanovené v části B pro zásilky zásob
vajíček a embryí odebraných, ošetřených a skladovaných
před 1. zářím 2010 a odeslaných schváleným týmem pro
odběr embryí původu vajíček nebo embryí po 31. srpnu
2010.
Článek 6
Obchod s vajíčky a embryi prasat
Zásilky vajíček a embryí prasat musí být během přepravy
z jednoho členského státu do druhého doprovázeny veteri
nárním osvědčením vyhotoveným v souladu s jedním
z následujících vzorů stanovených v příloze V:

Rozhodnutí 95/294/ES, 95/307/ES, 95/388/ES a 95/483/ES se
zrušují.
Článek 8
Použitelnost
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2010.
Článek 9
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. srpna 2010.
Za Komisi
John DALLI

člen Komise
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PŘÍLOHA I
Vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř unie se zásilkami spermatu koňovitých
ČÁST A
Vzorové veterinární osvědčení IA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami spermatu koňovitých odebraného v souladu se
směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schválené inseminační stanice původu spermatu
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ČÁST B
Vzorové veterinární osvědčení IB pro obchod uvnitř Unie se zásilkami zásob spermatu koňovitých odebraného, ošetře
ného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze
schválené inseminační stanice původu spermatu
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ČÁST C
Vzorové veterinární osvědčení IC pro obchod uvnitř Unie se zásilkami spermatu koňovitých odebraného, ošetřeného
a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a se zásilkami zásob spermatu koňovitých
odebraného, ošetřeného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po
31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro skladování spermatu
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PŘÍLOHA II
Vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí koňovitých
ČÁST A
Vzorové veterinární osvědčení IIA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí koňovitých odebraných nebo
vyprodukovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro odběr
nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
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ČÁST B
Vzorové veterinární osvědčení IIB pro obchod uvnitř Unie se zásilkami zásob vajíček a embryí koňovitých odebraných,
ošetřených a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaných po 31. srpnu 2010
schváleným týmem pro odběr embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
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PŘÍLOHA III
Vzorová veterinární osvědčení pro obchod se zásilkami spermatu ovcí a koz
ČÁST A
Vzorové veterinární osvědčení IIIA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami spermatu ovcí a koz odebraného v souladu se
směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schválené inseminační stanice původu spermatu
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ČÁST B
Vzorové veterinární osvědčení IIIB pro obchod uvnitř Unie se zásilkami zásob spermatu ovcí a koz odebraného,
ošetřeného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu
2010 ze schválené inseminační stanice původu spermatu
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ČÁST C
Vzorové veterinární osvědčení IIIC pro obchod uvnitř Unie se zásilkami spermatu ovcí a koz odebraného v souladu se
směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a se zásilkami zásob spermatu ovcí a koz odebraného, ošetřeného
a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze
schváleného střediska pro skladování spermatu

L 228/39

L 228/40

CS

Úřední věstník Evropské unie

31.8.2010

31.8.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/41

L 228/42

CS

Úřední věstník Evropské unie

PŘÍLOHA IV
Vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček/embryí ovcí a koz
ČÁST A
Vzorové veterinární osvědčení IVA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz odebraných nebo
vyprodukovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro odběr
nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
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ČÁST B
Vzorové veterinární osvědčení IVB pro obchod uvnitř Unie se zásilkami zásob vajíček a embryí ovcí a koz odebraných,
ošetřených a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaných po 31. srpnu 2010
schváleným týmem pro odběr embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
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PŘÍLOHA V
Vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř unie se zásilkami vajíček/embryí prasat
ČÁST A
Vzorové veterinární osvědčení VA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí prasat odebraných nebo
vyprodukovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro
odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
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ČÁST B
Vzorové veterinární osvědčení VB pro obchod uvnitř Unie se zásilkami zásob vajíček a embryí prasat odebraných,
ošetřených a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaných po 31. srpnu
2010 schváleným týmem pro odběr embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 26. srpna 2010
o dovozu spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, pokud jde o seznamy inseminačních
stanic a středisek pro skladování spermatu a seznamy týmů pro odběr a produkci embryí a pokud
jde o požadavky na veterinární osvědčení
(oznámeno pod číslem K(2010) 5781)
(Text s významem pro EHP)

(2010/471/EU)
(4)

Příloha D směrnice 92/65/EHS ve znění nařízení Komise
(EU) č. 176/2010 (4) stanoví některé nové požadavky na
zboží, které mají platit od 1. září 2010. Zavádí pravidla
týkající se středisek pro skladování spermatu a podrobné
podmínky pro jejich schvalování a pro dozor nad nimi.
Rovněž stanoví podrobné podmínky pro schvalování
týmů pro odběr a produkci embryí a dozor nad nimi,
podmínky pro odběr a ošetření embryí získaných in vivo
a pro produkci a ošetření embryí oplodněných in vitro
a embryí podrobených mikromanipulaci. Uvedená
příloha rovněž změnila podmínky pro koňovité, kteří
jsou dárci spermatu, vajíček a embryí, doplňkové
k podmínkám stanoveným ve směrnici Rady
2009/156/ES
ze
dne
30.
listopadu
2009
o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých
a jejich dovoz ze třetích zemí (5).

(5)

Je proto třeba stanovit nové vzory veterinárních osvěd
čení pro dovoz zboží do Unie, přičemž je třeba vzít
v úvahu změny provedené směrnicí 2008/73/ES
a nařízením (EU) č. 176/2010 ve směrnici 92/65/EHS.

(6)

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004,
kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich
území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých
koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovi
tých (2), stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí,
z nichž členské státy povolí dovoz zboží. V zájmu
soudržnosti a jednotnosti právních předpisů Unie by
toto rozhodnutí mělo uvedený seznam zohledňovat.

Dále by mělo být přijato opatření pro dovoz do Unie, co
se týče stávajících zásob zboží, které je v souladu
s ustanoveními směrnice 92/65/EHS stanovenými před
tím, než vstoupily v platnost její změny provedené naří
zením (EU) č. 176/2010. Je proto třeba stanovit zvláštní
vzory veterinárních osvědčení pro dovoz zásilek zboží,
které bylo odebráno nebo vyprodukováno, ošetřeno
a skladováno v souladu s přílohou D směrnice
92/65/EHS před 1. zářím 2010.

(7)

Možnost dlouhodobého skladování takového zboží
znemožňuje v současné době stanovit pevné datum pro
vyčerpání stávajících zásob. Proto není možné stanovit
pevné datum pro konec používání vzorových veterinár
ních osvědčení pro stávající zásoby.

Směrnice 92/65/EHS ve znění směrnice Rady
2008/73/ES (3) zavedla zjednodušené postupy tvorby
seznamů inseminačních stanic a středisek pro skladování
spermatu a týmů pro odběr a produkci embryí ve třetích
zemích schválených pro dovoz zboží do Unie.

(8)

Aby byla zajištěna plná sledovatelnost zboží, měla by být
v tomto rozhodnutí stanovena vzorová veterinární osvěd
čení pro dovoz spermatu koňovitých do Unie odebra
ného
ve
schválených
inseminačních
stanicích

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července
1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, sper
matem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do
Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární
předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice
90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17
odst. 3, čl. 18 odst. 1 první odrážku a čl. 19 úvodní větu
a písm. b) uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro
dovoz spermatu, vajíček a embryí koňovitých („zboží“)
do Unie. Stanoví, že do Unie může být dováženo
pouze zboží, které pochází ze třetí země nebo části
třetí země uvedených na seznamu třetích zemí sesta
veném v souladu s uvedenou směrnicí a které je dopro
vázeno veterinárním osvědčením podle vzoru rovněž
vyhotoveného v souladu se zmíněnou směrnicí. Veteri
nární osvědčení musí dokládat, že příslušné zboží
pochází ze schválených inseminačních stanic a středisek
pro skladování spermatu nebo od schválených týmů pro
odběr a produkci embryí, a musí poskytovat záruky
přinejmenším rovnocenné těm, které jsou stanoveny
v kapitole I přílohy D zmíněné směrnice.

(1) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
(2) Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1.
(3) Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 40.

(4) Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 14.
(5) Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
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matu koňovitých do Společenství (8) a rozhodnutí
Komise 96/540/ES ze dne 4. září 1996 o veterinárních
podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz
vajíček a embryí koňovitých do Evropského společen
ství (9) by proto měla být zrušena.

a odeslaného ze schváleného střediska pro skladování
spermatu, které je či není součástí inseminační stanice
schválené pod jiným číslem schválení.
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

V zájmu jednotnosti a zjednodušení právních předpisů
Unie by vzorová veterinární osvědčení pro dovoz zboží
měla zohledňovat rozhodnutí Komise 2007/240/ES (1),
které stanoví, že různá veterinární osvědčení
a osvědčení o zdravotní nezávadnosti požadovaná pro
dovoz živých zvířat, spermatu, embryí, vajíček
a produktů živočišného původu do Unie vychází
z jednotných vzorů veterinárních osvědčení uvedených
v příloze I uvedeného rozhodnutí.
Kromě toho je vhodné, aby zásilky tohoto zboží dová
ženého do Unie ze Švýcarska byly doprovázeny veteri
nárními osvědčeními vyhotovenými podle vzorů použí
vaných pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky
a embryi koňovitých, uvedených v rozhodnutí Komise
2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví
vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se
spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz
a vajíčky a embryi prasat (2), v souladu s úpravami uvede
nými v bodech 8 a 9 kapitoly IX části B dodatku 2
přílohy 11 Dohody 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 (3).
Při provádění tohoto rozhodnutí by se měly zohlednit
zvláštní požadavky na veterinární osvědčení a vzorová
osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které mohou být
stanoveny v souladu s Dohodou mezi Evropským spole
čenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na
ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu
s živými zvířaty a živočišnými produkty (4), schválenou
rozhodnutím Rady 1999/201/ES (5).

L 228/53

(14)

Kromě toho rozhodnutí Komise 2004/616/ES ze dne
26. července 2004 o stanovení seznamu schválených
sběren spermatu pro dovoz koňského spermatu
z třetích zemí (10) je v současnosti zastaralé a mělo by
být zrušeno.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Předmět
Toto rozhodnutí stanoví některé veterinární požadavky týkající
se dovozu zásilek spermatu, vajíček a embryí koňovitých do
Unie.
Stanoví vzorová veterinární osvědčení pro použití při dovozu
uvedeného zboží do Unie.
Článek 2
Dovoz spermatu
Členské státy povolí dovoz zásilek spermatu koňovitých, pokud
tyto zásilky splňují následující podmínky:
a) pocházejí ze třetích zemí nebo částí jejich území uvedených
ve sloupcích 2, resp. 4 přílohy I rozhodnutí 2004/211/ES,
z nichž je povolen trvalý dovoz evidovaných koní, evidova
ných koňovitých nebo plemenných a užitkových koňovitých;

Při provádění tohoto rozhodnutí by se rovněž měly
zohlednit zvláštní požadavky na veterinární osvědčení
a vzorová osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které
mohou být stanoveny v souladu s Dohodou mezi Evrop
ským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických
opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty
a živočišnými produkty (6), schválenou rozhodnutím
Rady 97/132/ES (7).

b) pocházejí ze schválené inseminační stanice nebo střediska
pro skladování spermatu uvedených na seznamu v souladu
s čl. 17 odst. 3 písm. b) směrnice 92/65/EHS;

V zájmu srozumitelnosti právních předpisů Unie je nutné
zrušit akty Unie, které v současnosti stanoví požadavky
na osvědčení pro dovoz zboží do Unie. Rozhodnutí
Komise 96/539/ES ze dne 4. září 1996 o veterinárních
podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz sper

i) vzorové osvědčení 1 stanovené v oddíle A pro zásilky
spermatu odebraného po 31. srpnu 2010 a odeslaného
ze schválené inseminační stanice původu spermatu,

Úř.
Viz
Úř.
Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst. L 104, 21.4.2007, s. 37.
str. 15 tohoto Úředního věstníku.
věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.
věst. L 71, 18.3.1999, s. 3.
věst. L 71, 18.3.1999, s. 1.
věst. L 57, 26.2.1997, s. 5.
věst. L 57, 26.2.1997, s. 4.

c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením vyhotoveným
podle jednoho z následujících vzorů uvedených v příloze
I části 2 a vyplněným v souladu s vysvětlivkami v části 1
uvedené přílohy:

ii) vzorové osvědčení 2 stanovené v oddíle B pro zásilky
zásob spermatu odebraného, ošetřeného a skladovaného
před 1. zářím 2010 a odeslaného ze schválené insemi
nační stanice původu spermatu po 31. srpnu 2010,
(8) Úř. věst. L 230, 11.9.1996, s. 23.
(9) Úř. věst. L 230, 11.9.1996, s. 28.
(10) Úř. věst. L 278, 27.8.2004, s. 64.
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iii) vzorové osvědčení 3 stanovené v oddíle C pro zásilky
spermatu a zásob spermatu uvedeného v bodech i) a ii),
odeslaného ze schváleného střediska pro skladování sper
matu.
Pokud jsou však v dvoustranných dohodách mezi Evropskou
unií a třetími zeměmi stanoveny zvláštní požadavky na vete
rinární osvědčení, platí tyto požadavky;
d) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení
podle písmene c).
Článek 3
Dovoz vajíček a embryí

31.8.2010

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

Členské státy povolí dovoz zásilek vajíček a embryí koňovitých,
pokud tyto zásilky splňují následující podmínky:

Článek 5

a) pocházejí ze třetích zemí nebo částí jejich území uvedených
ve sloupcích 2, resp. 4 přílohy I rozhodnutí 2004/211/ES,
z nichž je povolen trvalý dovoz evidovaných koní, evidova
ných koňovitých nebo plemenných a užitkových koňovitých;

Rozhodnutí 96/539/ES, 96/540/ES a 2004/616/ES se zrušují.

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;

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2010.

c) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením vyhotoveným
podle vzoru uvedeného v příloze II části 2 a vyplněným
v souladu s vysvětlivkami v příloze II části 1;
Pokud jsou však v dvoustranných dohodách mezi Evropskou
unií a třetími zeměmi stanoveny zvláštní požadavky na vete
rinární osvědčení, platí tyto požadavky;
d) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení
podle písmene c).

Zrušení

Článek 6
Použitelnost

Článek 7
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. srpna 2010.
Za Komisi
John DALLI

člen Komise
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PŘÍLOHA I
Vzorová veterinární osvědčení pro dovoz spermatu koňovitých
ČÁST 1
Vysvětlivky k osvědčení

a) Veterinární osvědčení vydává příslušný orgán vyvážející
třetí země podle vzorových osvědčení uvedených
v příloze I části 2.
Pokud členský stát určení požaduje další potvrzení,
začlení se osvědčení o splnění těchto požadavků
rovněž do originálního formuláře veterinárního osvěd
čení.
b) Originál veterinárního osvědčení tvoří jeden list papíru,
nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu,
kdy všechny nezbytné listy papíru tvoří neoddělitelnou
součást jediného celku.
c) Je-li ve vzorovém veterinárním osvědčení uvedeno, že
některá prohlášení je potřeba uvést podle situace,
osvědčující úředník může ostatní prohlášení, která
nejsou pro daný případ relevantní, škrtnout, parafovat
a orazítkovat nebo je z osvědčení zcela odstranit.
d) Veterinární osvědčení musí být vyhotoveno alespoň
v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se
nachází stanoviště hraniční kontroly vstupu zásilky na
území Evropské unie, a alespoň v jednom úředním
jazyce členského státu určení. Tyto členské státy však
mohou povolit vyhotovení osvědčení v úředním jazyce
jiného členského státu, k němuž se v případě potřeby
přiloží úřední překlad.
e) Pokud jsou k veterinárnímu osvědčení připojeny další
listy papíru z důvodů identifikace položek zásilky
(soupis v kolonce I.28 vzorového veterinárního osvěd
čení), tyto listy se rovněž považují za součást originálu
veterinárního osvědčení, pokud je každá stránka pode
psána a orazítkována osvědčujícím úředníkem.

(1) Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

f) Pokud veterinární osvědčení, včetně dodatečných
soupisů podle písmene e), tvoří více než jedna stránka,
každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky)
z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede číslo
jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.
g) Originál veterinárního osvědčení musí vyplnit
a podepsat úřední veterinární lékař poslední pracovní
den před nakládkou zásilky určené k vývozu do
Evropské unie. Příslušné orgány vyvážející třetí země
zajistí, aby byly dodrženy podmínky pro udělení
osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve
směrnici Rady 96/93/ES (1).
Podpis a razítko úředního veterinárního lékaře musí
být v jiné barvě, než je barva tisku veterinárního osvěd
čení. Stejný požadavek se vztahuje na razítka jiná než
reliéfní nebo vodoznaky.
h) Originál veterinárního osvědčení musí doprovázet
zásilku až na stanoviště hraniční kontroly vstupu na
území Evropské unie.
i) Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a
vzorového veterinárního osvědčení musí být vydáno
příslušným orgánem vyvážející třetí země.
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ČÁST 2
Oddíl A
VZOR 1 – vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu koňovitých odebraného, ošetřeného a/nebo skla
dovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schválené inseminační stanice
původu spermatu

31.8.2010

31.8.2010
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Oddíl B
VZOR 2 – vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, ošetřeného a/nebo
skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného ze schválené inseminační stanice
původu spermatu po 31. srpnu 2010
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31.8.2010
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Oddíl C
VZOR 3 – vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu koňovitých odebraného, ošetřeného a skladovaného
v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a pro dovoz zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného,
ošetřeného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010
ze schváleného střediska pro skladování spermatu

31.8.2010

31.8.2010
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PŘÍLOHA II
Model vzorových veterinárních osvědčení pro dovoz vajíček a embryí koňovitých
ČÁST 1
Vysvětlivky k osvědčení

a) Veterinární osvědčení vydává příslušný orgán vyvá
žející třetí země podle vzorových osvědčení uvede
ných v příloze II části 2.
Pokud členský stát určení požaduje další potvrzení,
začlení se osvědčení o splnění těchto požadavků
rovněž do originálního formuláře veterinárního
osvědčení.
b) Originál veterinárního osvědčení tvoří jeden list
papíru, nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být
ve formátu, kdy všechny nezbytné listy papíru tvoří
neoddělitelnou součást jediného celku.
c) Je-li ve vzorovém veterinárním osvědčení uvedeno,
že některá prohlášení je potřeba uvést podle situace,
osvědčující úředník může ostatní prohlášení, která
nejsou pro daný případ relevantní, škrtnout, para
fovat a orazítkovat nebo je z osvědčení zcela
odstranit.
d) Veterinární osvědčení musí být vyhotoveno alespoň
v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se
nachází stanoviště hraniční kontroly vstupu zásilky
na území Evropské unie, a alespoň v jednom
úředním jazyce členského státu určení. Tyto členské
státy však mohou povolit vyhotovení osvědčení
v úředním jazyce jiného členského státu, k němuž
se v případě potřeby přiloží úřední překlad.
e) Pokud jsou k veterinárnímu osvědčení připojeny
další listy papíru z důvodů identifikace položek
zásilky (soupis v kolonce I.28. vzorového veterinár
ního osvědčení), tyto listy se rovněž považují za
součást originálu veterinárního osvědčení, pokud je
každá stránka podepsána a orazítkována osvědču
jícím úředníkem.

(1) Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

f) Pokud veterinární osvědčení, včetně dodatečných
soupisů podle písmene e), tvoří více než jedna
stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo
stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se
uvede číslo jednací osvědčení přidělené příslušným
orgánem.
g) Originál veterinárního osvědčení musí vyplnit
a podepsat úřední veterinární lékař poslední
pracovní den před nakládkou zásilky určené
k vývozu do Evropské unie. Příslušné orgány vyvá
žející třetí země zajistí, aby byly dodrženy podmínky
pro udělení osvědčení rovnocenné těm, které jsou
stanoveny ve směrnici Rady 96/93/ES (1).
Podpis a razítko úředního veterinárního lékaře musí
být v jiné barvě, než je barva tisku veterinárního
osvědčení. Stejný požadavek se vztahuje na razítka
jiná než reliéfní nebo vodoznaky.
h) Originál veterinárního osvědčení musí doprovázet
zásilku až na stanoviště hraniční kontroly vstupu
na území Evropské unie.
i) Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2.
a II.a. vzorového veterinárního osvědčení musí být
vydáno příslušným orgánem vyvážející třetí země.
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ČÁST 2
Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz vajíček a embryí koňovitých odebraných, ošetřených a skladovaných v souladu
se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro odběr/produkci embryí

31.8.2010

31.8.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/71

L 228/72

CS

Úřední věstník Evropské unie

31.8.2010

31.8.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/73

L 228/74

CS

Úřední věstník Evropské unie

31.8.2010

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)
EVROPSKÁ KOMISE,

(3)

Směrnice 92/65/EHS ve znění směrnice Rady
2008/73/ES (3) zavedla zjednodušené postupy tvorby
seznamů inseminačních stanic a středisek pro skladování
spermatu a týmů pro odběr a produkci embryí ve třetích
zemích schválených pro dovoz tohoto zboží do Unie.

(4)

Kromě toho příloha D směrnice 92/65/EHS ve znění
nařízení Komise (EU) č. 176/2010 (4) stanoví některé
nové požadavky na toto zboží, které mají platit od
1. září 2010. Zavádí pravidla týkající se středisek pro
skladování spermatu a podrobné podmínky pro jejich
schvalování a dozor nad nimi. Rovněž stanoví podrobné
podmínky pro schvalování týmů pro odběr a produkci
embryí a dozor nad nimi, podmínky pro odběr a ošetření
embryí získaných in vivo a pro produkci a ošetření
embryí oplodněných in vitro a embryí podrobených
mikromanipulaci. Změnila také podmínky platné pro
ovce a kozy – dárce spermatu, vajíček a embryí.

(5)

Je proto třeba stanovit nová veterinární osvědčení pro
dovoz tohoto zboží do Unie, přičemž je třeba vzít
v úvahu změny provedené směrnicí 2008/73/ES
a nařízením (EU) č. 176/2010 ve směrnici 92/65/EHS.

(6)

Kromě toho je vhodné, aby zásilky tohoto zboží dová
ženého do Unie ze Švýcarska byly doprovázeny veteri
nárními osvědčeními vyhotovenými podle vzorů použí
vaných pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky
a embryi ovcí a koz, uvedených v rozhodnutí Komise
2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví
vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se
spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz
a vajíčky a embryi prasat (5), v souladu s úpravami uvede
nými v bodě 7 kapitoly IX části B dodatku 2 přílohy 11
Dohody 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 (6).

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července
1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, sper
matem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do
Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární
předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice
90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17
odst. 3, čl. 18 odst. 1 první odrážku a čl. 19 úvodní větu
a písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro
dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz („zboží“)
do Unie. Stanoví, že do Unie může být dováženo pouze
zboží, které pochází ze třetí země uvedené na seznamu
třetích zemí sestaveném v souladu s uvedenou směrnicí
a které je doprovázeno veterinárním osvědčením podle
vzoru rovněž vyhotoveného v souladu se zmíněnou
směrnicí. Veterinární osvědčení musí potvrzovat, že
zboží pochází ze schválených inseminačních stanic
a středisek pro skladování spermatu nebo od schválených
týmů pro odběr a produkci embryí a musí poskytovat
záruky přinejmenším rovnocenné těm, které jsou stano
veny v kapitole I přílohy D zmíněné směrnice.

Rozhodnutí Komise 2008/635/ES ze dne 22. července
2008 týkající se dovozu spermatu, vajíček a embryí
ovcí a koz do Společenství, pokud jde o seznamy třetích
zemí, inseminačních stanic a týmů pro odběr embryí
a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení (2),
v současnosti stanoví seznam třetích zemí, ze kterých
členské státy povolí dovoz tohoto zboží.

(1) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
(2) Úř. věst. L 206, 2.8.2008, s. 17.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Úř.
Úř.
Viz
Úř.

věst. L 219, 14.8.2008, s. 40.
věst. L 52, 3.3.2010, s. 14.
strana 15 v tomto čísle Úředního věstníku.
věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

CS

31.8.2010

Úřední věstník Evropské unie

Při provádění tohoto rozhodnutí by se měly zohlednit
zvláštní požadavky na veterinární osvědčení a vzorová
osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které mohou být
stanoveny v souladu s Dohodou mezi Evropským spole
čenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na
ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu
s živými zvířaty a živočišnými produkty (1), schválenou
rozhodnutím Rady 1999/201/ES (2).

(7)

Při provádění tohoto rozhodnutí by se rovněž měly
zohlednit zvláštní požadavky na veterinární osvědčení
a vzorová osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které
mohou být stanoveny v souladu s Dohodou mezi Evrop
ským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických
opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty
a živočišnými produkty (3), schválenou rozhodnutím
Rady 97/132/ES (4).

(8)

V zájmu srozumitelnosti a jednotnosti právních předpisů
Unie by rozhodnutí 2008/635/ES mělo být zrušeno
a nahrazeno tímto rozhodnutím.

(9)

(10)

(11)

Aby nedošlo k narušení obchodu, mělo by být za urči
tých podmínek v přechodném období povoleno použí
vání veterinárních osvědčení vydaných v souladu
s rozhodnutím 2008/635/ES.
Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

L 228/75

b) pocházejí ze schválené inseminační stanice nebo střediska
pro skladování 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 skla
dování spermatu.

Pokud jsou však v dvoustranných dohodách mezi Unií
a třetími zeměmi stanoveny zvláštní požadavky na veteri
nární osvědčení, platí tyto požadavky;

d) splňují požadavky stanovené ve veterinárních osvědčeních
podle písmene c).

Článek 3
Dovoz vajíček a embryí

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Členské státy povolí dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz,
pokud tyto zásilky splňují následující podmínky:

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;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L

71,
71,
57,
57,

18.3.1999,
18.3.1999,
26.2.1997,
26.2.1997,

s.
s.
s.
s.

3.
1.
5.
4.

a) pocházejí ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených
v příloze III;

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 veteri
nární osvědčení, platí tyto požadavky;

d) splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení
podle písmene c).

L 228/76

CS

Úřední věstník Evropské unie

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
přepravovat 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.

31.8.2010

31. srpna 2010 a které je doprovázeno veterinárním osvěd
čením vydaným nejpozději 31. května 2011 v souladu se
vzorovým osvědčením uvedeným v příloze II rozhodnutí
2008/635/ES;
b) vajíček a embryí ovcí a koz, která byla odebrána nebo vypro
dukována, 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 osvědčením uvedeným
v příloze VI rozhodnutí 2008/635/ES.
Článek 7
Použitelnost
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2010.
Článek 8
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

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, ošetřeno
a skladováno v souladu se směrnicí 92/65/EHS do

V Bruselu dne 26. srpna 2010.
Za Komisi
John DALLI

člen Komise
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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

AU

Austrálie

CA

Kanada

CH

Švýcarsko (2)

CL

Chile

GL

Grónsko

HR

Chorvatsko

IS

Island

NZ

Nový Zéland

PM

Saint-Pierre a Miquelon

US

Spojené státy

Popis území
(v příslušných případech)

Doplňkové záruky

Doplňkové záruky, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodech II.4.9 a II.4.10 vete
rinárního osvědčení v příloze II části 2
oddíle A, jsou povinné.
Území popsané v příloze I části 1
nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (1).

Doplňková záruka, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodě II.4.9 veterinárního
osvědčení v příloze II části 2 oddíle A,
je povinná.

Doplňková záruka, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodě II.4.9 veterinárního
osvědčení v příloze II části 2 oddíle A,
je povinná.

(1) Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.
(2) 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. 132).
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PŘÍLOHA II
ČÁST 1
Vysvětlivky k osvědčení

a) Veterinární osvědčení vydává příslušný orgán vyvážející
třetí země podle vzoru v příloze II části 2.
Pokud členský stát určení požaduje doplňkové
podmínky pro udělení osvědčení, do originálního
formuláře veterinárního osvědčení se rovněž začlení
osvědčení potvrzující splnění těchto podmínek.
b) Originál veterinárního osvědčení tvoří jeden list papíru,
nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu,
kdy všechny nezbytné listy papíru tvoří neoddělitelnou
součást jediného celku.
c) Je-li ve vzorovém veterinárním osvědčení uvedeno, že
některá prohlášení je potřeba uvést podle situace,
osvědčující úředník může ostatní prohlášení, která
nejsou pro daný případ relevantní, škrtnout, parafovat
a orazítkovat nebo je z osvědčení zcela odstranit.
d) Veterinární osvědčení musí být vyhotoveno alespoň
v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se
nachází stanoviště hraniční kontroly vstupu zásilky do
Evropské unie, a alespoň v jednom úředním jazyce
členského státu určení. Tyto členské státy však
mohou povolit vyhotovení osvědčení v úředním jazyce
jiného členského státu, k němuž se v případě potřeby
přiloží úřední překlad.
e) Pokud jsou k veterinárnímu osvědčení připojeny další
listy papíru z důvodů identifikace položek zásilky
(soupis v kolonce I.28 vzorového veterinárního osvěd
čení), tyto listy se rovněž považují za součást originálu
veterinárního osvědčení, pokud je každá stránka pode
psána a orazítkována osvědčujícím úředníkem.

(1) Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

f) Pokud veterinární osvědčení, včetně dodatečných
soupisů podle písmene e), tvoří více než jedna stránka,
každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky)
z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede číslo
jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.
g) Originál veterinárního osvědčení musí vyplnit
a podepsat úřední veterinární lékař poslední pracovní
den před nakládkou zásilky určené k vývozu do
Evropské unie. Příslušné orgány vyvážející třetí země
zajistí, aby byly dodrženy podmínky pro udělení
osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve
směrnici Rady 96/93/ES (1).
Podpis a razítko úředního veterinárního lékaře musí
být v jiné barvě, než je barva tisku veterinárního osvěd
čení. Stejný požadavek platí pro razítka jiná než reliéfní
nebo vodoznaky.
h) Originál veterinárního osvědčení musí doprovázet
zásilku až na stanoviště hraniční kontroly vstupu do
Evropské unie.
i) Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a
vzorového veterinárního osvědčení musí být vydáno
příslušným orgánem vyvážející třetí země.

31.8.2010

31.8.2010
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ČÁST 2
Vzorová veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz
Oddíl A
VZOR 1 – Veterinární osvědčení pro sperma odeslané ze schválené inseminační stanice původu spermatu
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Oddíl B
VZOR 2 – Veterinární osvědčení pro sperma odeslané ze schváleného střediska pro skladování spermatu
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PŘÍLOHA III
Seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých členské státy povolí dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz
Poznámky
Kód ISO

Název třetí země

AU

Austrálie

CA

Kanada

CH

Švýcarsko (2)

CL

Chile

GL

Grónsko

HR

Chorvatsko

IS

Island

NZ

Nový Zéland

PM

Saint-Pierre
a Miquelon

US

Spojené státy

Popis území
(v příslušných případech)

Doplňkové záruky

Doplňkové záruky, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodech II.2.6 a II.2.7 veterinár
ního osvědčení v příloze IV části 2, jsou
povinné.
Území popsané v příloze I části 1 nařízení
Komise (EU) č. 206/2010 (1) ve znění
pozdějších předpisů.

Doplňková záruka, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodě II.2.7 veterinárního
osvědčení v příloze IV části 2, je povinná.

Doplňková záruka, pokud jde o vyšetření
stanovené v bodě II.2.7 veterinárního
osvědčení v příloze IV části 2, je povinná.

(1) Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.
(2) 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. 132).
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PŘÍLOHA IV
ČÁST 1
Vysvětlivky k osvědčení

a) Veterinární osvědčení vydává příslušný orgán vyvážející
třetí země podle vzoru v příloze IV části 2.
Pokud členský stát určení požaduje doplňkové
podmínky pro udělení osvědčení, do originálního
formuláře veterinárního osvědčení se rovněž začlení
osvědčení potvrzující splnění těchto podmínek.
b) Originál veterinárního osvědčení tvoří jeden list papíru,
nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu,
kdy všechny nezbytné listy papíru tvoří neoddělitelnou
součást jediného celku.
c) Je-li ve vzorovém veterinárním osvědčení uvedeno, že
některá prohlášení je potřeba uvést podle situace,
osvědčující úředník může ostatní prohlášení, která
nejsou pro daný případ relevantní, škrtnout, parafovat
a orazítkovat nebo je z osvědčení zcela odstranit.
d) Veterinární osvědčení musí být vyhotoveno alespoň
v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se
nachází stanoviště hraniční kontroly vstupu zásilky do
Evropské unie, a alespoň v jednom úředním jazyce
členského státu určení. Tyto členské státy však
mohou povolit vyhotovení osvědčení v úředním jazyce
jiného členského státu, k němuž se v případě potřeby
přiloží úřední překlad.
e) Pokud jsou k veterinárnímu osvědčení připojeny další
listy papíru z důvodů identifikace položek zásilky
(soupis v kolonce I.28 vzorového veterinárního osvěd
čení), tyto listy se rovněž považují za součást originálu
veterinárního osvědčení, pokud je každá stránka pode
psána a orazítkována osvědčujícím úředníkem.

(1) Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

f) Pokud veterinární osvědčení, včetně dodatečných
soupisů podle písmene e), tvoří více než jedna stránka,
každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky)
z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede číslo
jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.
g) Originál veterinárního osvědčení musí vyplnit
a podepsat úřední veterinární lékař poslední pracovní
den před nakládkou zásilky určené k vývozu do
Evropské unie. Příslušné orgány vyvážející třetí země
zajistí, aby byly dodrženy podmínky pro udělení
osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve
směrnici Rady 96/93/ES (1).
Podpis a razítko úředního veterinárního lékaře musí
být v jiné barvě, než je barva tisku veterinárního osvěd
čení. Stejný požadavek platí pro razítka jiná než reliéfní
nebo vodoznaky.
h) Originál veterinárního osvědčení musí doprovázet
zásilku až na stanoviště hraniční kontroly vstupu do
Evropské unie.
i) Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a
vzorového veterinárního osvědčení musí být vydáno
příslušným orgánem vyvážející třetí země.
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Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz
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CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2010 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 100 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční CD-ROM

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

770 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční CD-ROM (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

400 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), CD-ROM, 2 vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

300 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině
a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném CD-ROM.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.
Nosiče CD-ROM budou během roku 2010 nahrazeny nosiči DVD.

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž
smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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