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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/496
ze dne 28. března 2022,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko multikapsidový
virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 a mění
prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 ve spojení
s čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 8. května 2018 obdrželo Španělsko od společnosti Andermatt Biocontrol Suisse AG žádost podle čl. 7 odst. 1
nařízení (ES) č. 1107/2009 o schválení účinné látky multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové
Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004.

(2)

V souladu s čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení oznámilo Španělsko jakožto zpravodajský členský stát dne 24. září
2018 žadateli, ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že
žádost je přijatelná.

(3)

Dne 24. března 2020 předložil zpravodajský členský stát Komisi návrh zprávy o posouzení, v níž posoudil, zda lze
očekávat, že dotčená účinná látka splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, a opis
této zprávy zaslal úřadu.

(4)

Úřad splnil podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009. V souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1107/2009 požádal, aby žadatel předložil členským státům, Komisi a úřadu dodatečné informace. Posouzení
dodatečných informací ze strany zpravodajského členského státu bylo úřadu předloženo v podobě aktualizovaného
návrhu zprávy o posouzení dne 5. května 2021.

(5)

Dne 17. září 2021 oznámil úřad žadateli, členským státům a Komisi svůj závěr (2) ohledně toho, zda lze očekávat, že
účinná látka multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát
BV-0004 splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Úřad svůj závěr zpřístupnil
veřejnosti.

(6)

Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 22. října 2021 zprávu o přezkumu
a dne 2. prosince 2021 předlohu tohoto nařízení týkajícího se účinné látky multikapsidový virus jaderné polyedrie
blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004.

(7)

Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k závěru úřadu a v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1107/2009 i ke zprávě o přezkumu. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně posouzeny.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2021. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera
exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), EFSA Journal 2021;19(10):6848.
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(8)

V případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího tuto
účinnou látku, a zejména v případě použití, která byla posouzena a podrobně popsána ve zprávě o přezkumu, bylo
stanoveno, že kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou splněna.

(9)

Komise se dále domnívá, že multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua
(SeMNPV), izolát BV-0004 je účinnou látkou představující nízké riziko podle článku 22 nařízení (ES) č. 1107/2009.
Multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 je
mikroorganismus, který splňuje podmínky stanovené v příloze II bodě 5.2 nařízení (ES) č. 1107/2009, neboť patří
do čeledi Baculoviridae a nemá žádné prokázané nepříznivé účinky na žádný necílový hmyz.

(10)

Je proto vhodné schválit látku multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua
(SeMNPV), izolát BV-0004 jako účinnou látku představující nízké riziko.

(11)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na
současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné stanovit určité podmínky.

(12)

Směrnice Komise 2007/50/ES (3) povolila látku multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové
Spodoptera exigua (SeMNPV) pod synonymním názvem jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua jako
účinnou látku pro použití v přípravcích na ochranu rostlin. Pod tímto názvem byla látka zařazena na seznam
stanovený v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4). Platnost dotčeného schválení
skončila dne 30. listopadu 2017. V zájmu jasnosti a s ohledem na stávající schválení látky multikapsidový virus
jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 by měla být odpovídající
položka v uvedeném nařízení zrušena.

(13)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 22 odst. 2 uvedeného nařízení by proto mělo
být prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Schválení účinné látky
Účinná látka multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004 se
schvaluje za podmínek stanovených v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2
Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
(3) Směrnice Komise 2007/50/ES ze dne 2. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek
beflubutamid a jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua (Úř. věst. L 202, 3.8.2007, s. 15).
(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
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Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. března 2022.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

Obecný název,
identifikační čísla

Název podle IUPAC

Obsah viru v technické účinné
látce vyrobené jako izolovaný
technický materiál musí být
nejméně
2,0
×
1011
okluzních tělísek / g.

Datum
schválení

Konec
platnosti
schválení

18.4.2022

18.4.2037

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009
musí být zohledněny závěry zprávy o přezkumu účinné látky multikapsidový
virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát
BV-0004, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

CS

Multikapsidový virus Nepoužije se
jaderné
polyedrie
blýskavky červivcové
Spodoptera
exigua
(SeMNPV),
izolát
BV-0004

Čistota (1)
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PŘÍLOHA I

Při tomto celkovém posouzení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:
— odpovědnosti výrobce za přísné dodržování podmínek ochrany životního
prostředí a analýzy kontroly kvality během výrobního procesu s cílem zajistit
splnění mezních hodnot mikrobiologické kontaminace uvedených v pracov
ním dokumentu SANCO/12116/2012 (2),

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.
( ) Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.
(2) https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.
1
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— ochraně obsluhy a pracovníků, přičemž musí brát v úvahu, že mikroorga
nismy jako takové jsou považovány za možné senzibilátory, a musí zajistit,
aby jako podmínka použití byly zahrnuty odpovídající osobní ochranné pro
středky.
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PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
a) v části A se zrušuje položka 159 pro jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua;
b) v části D se doplňuje nová položka, která zní:

„37

Obecný název,
identifikační čísla

Název podle IUPAC

Multikapsidový virus Nepoužije se
jaderné
polyedrie
blýskavky červivcové
Spodoptera
exigua
(SeMNPV),
izolát
BV-0004

Čistota (1)

Obsah viru v technické
účinné látce vyrobené
jako izolovaný technický
materiál
musí
být
nejméně 2,0 × 1011
okluzních tělísek / g.

Datum
schválení

Konec
platnosti
schválení

18.4.2022

18.4.2037
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Číslo

Zvláštní ustanovení

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES)
č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkumu účinné
látky multikapsidový virus jaderné polyedrie blýskavky červivcové
Spodoptera exigua (SeMNPV), izolát BV-0004, a zejména dodatky I a II
uvedené zprávy.
Při tomto celkovém posouzení musí členské státy věnovat zvláštní
pozornost:

— ochraně obsluhy a pracovníků, přičemž musí brát v úvahu, že
mikroorganismy jako takové jsou považovány za možné senzibilá
tory, a musí zajistit, aby jako podmínka použití byly zahrnuty odpo
vídající osobní ochranné prostředky.
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— odpovědnosti výrobce za přísné dodržování podmínek ochrany
životního prostředí a analýzy kontroly kvality během výrobního pro
cesu s cílem zajistit splnění mezních hodnot mikrobiologické konta
minace uvedených v pracovním dokumentu SANCO/12116/
2012 (2).

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke
zmírnění rizika.
(1) Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkumu.
(2) https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.“
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/497
ze dne 28. března 2022,
kterým se mění a opravují přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o některá
vzorová veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení pro přemísťování zásilek
určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů mezi členskými
státy a pro jejich vstup do Unie
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 146 odst. 2, čl. 156
odst. 2 první pododstavec písm. a), čl. 162 odst. 5, čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách
a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU)
č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009
a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS,
91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2),
a zejména na čl. 90 první pododstavec písm. a) a b) a čl. 126 odst. 3 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 (3) stanoví vzorová osvědčení ve formě veterinárních osvědčení,
veterinárních/úředních osvědčení a prohlášení pro přemísťování zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat
a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy a pro jejich vstup do Unie. Mezi uvedené zásilky patří zásilky
spadající do oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (4), (EU) 2020/688 (5) a (EU)
2020/692 (6).

(2)

Článek 6 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, která mají být použita pro
přemísťování určitých kategorií kopytníků mezi členskými státy, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat
jednomu ze vzorů stanovených v příloze I uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitoly 7 a 8
uvedené přílohy stanoví vzorové veterinární osvědčení pro přemísťování konkrétního koňovitého neurčeného

(1) Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední
osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování
mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst. L 113,
31.3.2021, s. 1).
(4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost
a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst.
L 174, 3.6.2020, s. 1).
(5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec
v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).
(6) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného
původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).
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k porážce mezi členskými státy (vzor „EQUI-INTRA-IND“), resp. pro přemísťování zásilky koňovitých (vzor „EQUIINTRA-CON“). Aby se vyjasnilo, že klinické vyšetření požadované před přemístěním koňovitých do jiných
členských států může být provedeno poslední pracovní den před jejich odesláním pouze v případě koňovitých
uvedených v čl. 92 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, měly by být opraveny příslušné
poznámky pod čarou (2) a (3) v části II poznámek v uvedených vzorech.

(3)

Článek 7 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení, která
mají být použita pro přemísťování určitých kategorií ptáků a jejich zárodečných produktů mezi členskými státy,
musí v závislosti na kategoriích ptáků a dotčených produktů odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze
I uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitoly 17 a 18 uvedené přílohy stanoví vzorové
veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování plemenné drůbeže a užitkové drůbeže mezi členskými státy (vzor
„POU-INTRA-X“), resp. pro přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci nebo méně než
20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci mezi členskými státy (vzor „POU-INTRA-LT20“). Měly by
být opraveny chybné odkazy na vstup do Unie v bodech II.2.1 a II.2.1.1 uvedených vzorů.

(4)

Kromě toho kapitoly 16 a 18 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2021/403 zmíněné v článku 7 uvedeného nařízení
stanoví vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování jednodenních kuřat mezi členskými státy (vzor
„POU-INTRA-DOC“), resp. vzorové veterinární/úřední osvědčení pro přemísťování méně než 20 kusů drůbeže jiné
než ptáci nadřádu běžci nebo méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci mezi členskými
státy (vzor „POU-INTRA-LT20“). Poznámka pod čarou (4) v poznámkách k části II uvedených vzorů by měla být
opravena, aby bylo zřejmé, že opatření uvedená v části III hlavě 2 kapitole 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 musí být dodržena v členském státě určení. Kromě toho by měla být opravena zjevná chyba, pokud jde
o stáří ptáků, jež má být uvedeno v bodě II.1.4 vzoru POU-INTRA-DOC v kapitole 16.

(5)

Článek 8 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, která mají být použita pro
přemísťování určitých typů zárodečných produktů skotu mezi členskými státy, musí v závislosti na typu dotčených
produktů odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze I uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném
článku. Kapitoly 23 (vzor „BOV-SEM-A-INTRA“), 26 (vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA“), 30 (vzor „OV/CAPSEM-A-INTRA“) a 33 (vzor „OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA“) uvedené přílohy stanoví vzorová veterinární
osvědčení pro přemísťování zásilek určitých zárodečných produktů mezi členskými státy. Kolonka I.30
v poznámkách k části I uvedených vzorů by měla být změněna tak, aby zahrnovala popis testů na infekci virem
katarální horečky ovcí a na epizootické hemoragické onemocnění.

(6)

Kromě toho má být pro přemísťování zásilek oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných,
zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU)
2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo
embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi členskými státy používán vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA“
stanovený v příloze I kapitole 26 prováděcího nařízení (EU) 2021/403. Měly by být opraveny chybné odkazy na
ovce a kozy v bodě II.2.5.1 a v kolonce I.30 v poznámkách k části I uvedeného vzoru.

(7)

Článek 11 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, která mají být použita pro
přemísťování určitých typů zárodečných produktů koňovitých mezi členskými státy, musí v závislosti na typu
dotčených produktů odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze I uvedeného nařízení a zmíněných
v uvedeném článku. Kapitoly 45 a 49 uvedené přílohy stanoví vzorová veterinární osvědčení pro přemísťování
zásilek spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429
a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr
spermatu, kde bylo sperma odebráno, mezi členskými státy (vzor „EQUI-SEM-A-INTRA“) a pro přemísťování
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zásilek oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu
s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 po 20. dubnu 2021, které byly
odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, mezi
členskými státy (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA“). Bod II.2.5.2 v uvedených vzorech by měl být opraven tak,
aby bylo jasné, že koňovití, kteří jsou dárci spermatu, oocytů a embryí, musí být drženi v zařízeních, a nikoli
v jediném zařízení, kde nebyla hlášena venezuelská encefalomyelitida koní, hřebčí nákaza, surra (Trypanosoma
evansi), nakažlivá chudokrevnost koní, nakažlivá metritida klisen (Taylorella equigenitalis), infekce virem vztekliny
a sněť slezinná po dobu alespoň 30 dnů před datem prvního odběru spermatu, oocytů nebo embryí a během doby
odběru. Kromě toho by měla být změněna kolonka I.30 v poznámkách k části I vzoru „EQUI-SEM-A-INTRA“ tak,
aby zahrnovala popis testů.

(8)

Článek 13 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a prohlášení, která mají být
použita pro přemísťování určitých kategorií suchozemských zvířat a určitých zárodečných produktů uvedených
zvířat mezi členskými státy, musí v závislosti na druhu a kategoriích dotčených produktů odpovídat jednomu ze
vzorů stanovených v příloze I uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitola 61 uvedené přílohy
stanoví vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro přemísťování psů, koček a fretek mezi členskými
státy. Bod II.2.2 v uvedeném vzorovém osvědčení obsahuje zjevné chyby a vyžaduje upřesnění. Je proto nezbytné
uvedený vzor odpovídajícím způsobem opravit.

(9)

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a opravena.

(10)

Článek 14 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení,
která mají být použita pro vstup určitých kategorií kopytníků do Unie, musí v závislosti na dotčeném druhu
odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku.
Kapitola 4 uvedené přílohy stanoví vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup ovcí a koz do Unie (vzor „
OV/CAP-X“). Body II.2.2 a II.2.11.6 potvrzení o zdraví zvířat v uvedeném vzoru obsahují zjevné chyby a vyžadují
upřesnění. Je proto nezbytné uvedený vzor odpovídajícím způsobem opravit.

(11)

Článek 15 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení
a prohlášení doprovázející uvedená osvědčení, která mají být použita pro vstup určitých kategorií koňovitých do
Unie nebo pro jejich tranzit přes území Unie, musí v závislosti na dotčeném typu přemístění odpovídat jednomu ze
vzorů stanovených v příloze II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitoly 12 až 15 uvedené
přílohy stanoví vzorové veterinární/úřední osvědčení a vzorové prohlášení pro vstup koňovitých neurčených
k porážce do Unie (vzor „EQUI-X“), vzorové veterinární/úřední osvědčení a vzorové prohlášení pro vstup
koňovitých určených k porážce do Unie (vzor „EQUI-Y“), vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro
tranzit koňovitých neurčených k porážce přes území Unie (vzor „EQUI-TRANSIT-X“) a vzorové veterinární
osvědčení a vzorové prohlášení pro tranzit koňovitých určených k porážce přes území Unie (vzor „EQUITRANSIT-Y“). V souladu s článkem 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 je doba, která smí uplynout
mezi klinickým vyšetřením a odesláním koňovitých jiných než evidovaných koňovitých, pro uvedenou kategorii
zvířat stanovena na 24 hodin. V souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 musí být
osvědčení vydáno ve lhůtě 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly; v případě námořní
přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání cesty po moři. Je proto nezbytné
uvedené vzory odpovídajícím způsobem opravit.

(12)

Kromě toho kapitoly 16, 17 a 18 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 zmíněné v článku 15 uvedeného
nařízení stanoví vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených
pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 30 dnů (vzor „EQUIRE-ENTRY-30“), vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených
pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých
akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI) (vzor
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„EQUI-RE-ENTRY-90-COMP“) a vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných
dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na
specifických dostizích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru,
Spojených arabských emirátech nebo Kataru (vzor „EQUI-RE-ENTRY-90-RACE“). V souladu s článkem 3 nařízení
v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 musí být osvědčení vydáno ve lhůtě 10 dnů před datem příjezdu zásilky na
stanoviště hraniční kontroly; v případě námořní přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období
odpovídající trvání cesty po moři. Je proto nezbytné uvedené vzory odpovídajícím způsobem opravit.

(13)

Článek 16 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, která mají být použita pro vstup
kopytníků určených pro uzavřené zařízení do Unie, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat jednomu ze
vzorů stanovených v příloze II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitoly 19 až 22 uvedené
přílohy stanoví vzorová veterinární osvědčení pro vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 19
oddíle 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
(vzor „CONFINED-RUM“), pro vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 20 oddíle 1 prováděcího
nařízení (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie (vzor „CONFINEDSUI“), pro vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 21 oddíle 1 prováděcího nařízení (EU)
2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro něj určena, do Unie (vzor „CONFINED-TRE“) a pro
vstup zvířat čeledi Hippopotamidae, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro něj určena, do Unie (vzor
„CONFINED-HIPPO“). Bod II.1.2 v části II (Zdravotní informace) uvedených vzorů by měl být změněn tak, že do něj
budou vloženy chybějící veterinární požadavky stanovené v čl. 34 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 a budou opraveny některé další zjevné chyby a neúmyslná opomenutí.

(14)

Článek 17 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení,
která mají být použita pro vstup určitých kategorií ptáků a jejich zárodečných produktů do Unie, musí v závislosti
na dotčených kategoriích ptáků a jejich zárodečných produktů odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze
II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitola 34a uvedené přílohy stanoví vzorové veterinární
osvědčení pro vstup poštovních holubů, kteří jsou po vstupu okamžitě vypuštěni, do Unie (vzor „RACING
PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE“). Body II.1.2 a II.1.6 uvedeného vzoru by měly být opraveny, aby byl vyjasněn
požadavek na registraci zařízení původu, jak je uveden v čl. 62 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/692, a podmínky přepravy poštovních holubů.

(15)

Článek 20 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, která mají být použita pro vstup
určitých typů zárodečných produktů do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu ze
vzorů stanovených v příloze II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitoly 39 (vzor „BOV-SEMA-ENTRY“), 42 (vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“), 48 (vzor „OV/CAP-SEM-A-ENTRY“) a 50 (vzor „OV/CAPOOCYTES-EMB-A-ENTRY“) uvedené přílohy stanoví vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek určitých
zárodečných produktů do Unie. Kolonka I.27 v poznámkách k části I uvedených vzorů by měla být změněna tak,
aby zahrnovala popis testů na infekci virem katarální horečky ovcí a na epizootické hemoragické onemocnění.

(16)

Kromě toho by mělo být opraveno chybné číslování v bodě II.2 vzoru „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“
stanoveného v příloze II kapitole 42 prováděcího nařízení (EU) 2021/403.

(17)

Článek 20 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 navíc odkazuje na vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek
určitých zárodečných produktů odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů
do Unie (vzor „BOV-GP-STORAGE-ENTRY“), které je stanoveno v příloze II uvedeného nařízení. Poznámky
v uvedeném vzoru by měly být opraveny tak, aby se vztahovaly nejen na sperma skotu, ale i na oocyty a embrya
uvedených zvířat.
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(18)

Článek 21 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, která mají být použita pro vstup
určitých typů zárodečných produktů ovcí a koz do Unie, musí odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze
II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitola 53 uvedené přílohy stanoví vzorové veterinární
osvědčení pro vstup zásilek určitých zárodečných produktů odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro
skladování zárodečných produktů do Unie (vzor „OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY“). Poznámky v uvedeném vzoru
by měly být opraveny tak, aby se vztahovaly na sperma, oocyty a embrya nejen ovcí, ale i koz.

(19)

Článek 22 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, která mají být použita pro vstup
určitých typů zárodečných produktů prasat do Unie, musí odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze II
uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitola 54 uvedené přílohy stanoví vzorové veterinární
osvědčení pro vstup zásilek spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU)
2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska
pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie (vzor „POR-SEM-A-ENTRY“). Měly být opraveny chybné
odkazy na členský stát namísto třetí země nebo území v bodech II.4.8.3 a II.4.9.3 uvedeného vzoru.

(20)

Článek 23 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, která mají být použita pro vstup
určitých typů zárodečných produktů koňovitých do Unie, musí odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze
II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitoly 59 a 63 uvedené přílohy stanoví vzorová
veterinární osvědčení pro vstup zásilek spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu
s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly
odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie (vzor „EQUI-SEM-A-ENTRY“) a pro
vstup zásilek oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných
v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo
vyprodukoval, do Unie (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“). Bod II.4.4.2 v uvedených vzorech by měl být
opraven tak, aby bylo jasné, že koňovití, kteří jsou dárci spermatu, oocytů a embryí, musí být drženi v zařízeních,
a nikoli v jediném zařízení, kde nebyla hlášena venezuelská encefalomyelitida koní, hřebčí nákaza, surra
(Trypanosoma evansi), nakažlivá chudokrevnost koní, nakažlivá metritida klisen (Taylorella equigenitalis), infekce virem
vztekliny a sněť slezinná po dobu alespoň 30 dnů před datem prvního odběru spermatu, oocytů nebo embryí
a během doby odběru. Kromě toho by měla být změněna kolonka I.27 v poznámkách k části I vzoru „EQUI-SEMA-ENTRY“ tak, aby zahrnovala popis testů.

(21)

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měla být odpovídajícím způsobem změněna a opravena.

(22)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/403 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(23)

Aby se zabránilo jakémukoli narušení obchodu, pokud jde o vstup zásilek, na něž se vztahují změny, jež mají být
tímto nařízením provedeny v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, do Unie, mělo by být během
přechodného období za určitých podmínek nadále povoleno používat veterinární osvědčení, veterinární/úřední
osvědčení a prohlášení vydaná v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami
provedenými tímto nařízením.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění a opravují v souladu s přílohou tohoto nařízení.
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Článek 2
Během přechodného období do 15. prosince 2022 je nadále povolen vstup do Unie pro zásilky určitých druhů a kategorií
suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů, k nimž jsou přiložena příslušná veterinární osvědčení, veterinární/
úřední osvědčení a prohlášení vydaná v souladu se vzory stanovenými v příloze II kapitolách 4, 12 až 22, 34a, 39, 42, 47,
48, 50, 53, 54, 59 a 63 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném
prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud daná osvědčení a prohlášení byla vydána nejpozději dne 15. září 2022.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. března 2022.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN
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PŘÍLOHA

Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění a opravují takto:
1) Příloha I se mění a opravuje takto:
a) v kapitole 7 ve vzoru EQUI-INTRA-IND v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Tato možnost je k dispozici pouze u:
a) koňovitého doprovázeného jednotným celoživotním identifikačním dokladem podle čl. 114 odst. 1 písm.
c) nařízení (EU) 2016/429, jenž zahrnuje platnou validační známku uvedenou v čl. 92 odst. 2 písm. a)
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688; nebo
b) evidovaného koňovitého doprovázeného jednotným celoživotním identifikačním dokladem podle čl. 114
odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429, jenž zahrnuje platnou licenci uvedenou v čl. 92 odst. 2 písm. b)
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, nebo jednotným celoživotním identifikačním dokladem
doplněným o průkaz uznání FEI s validačním štítkem.“;
b) v kapitole 8 ve vzoru EQUI-INTRA-CON v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (3) nahrazuje tímto:
„(3) Tato možnost je k dispozici pouze u:
a) koňovitých, kteří jsou všichni doprovázeni jednotným celoživotním identifikačním dokladem podle čl. 114
odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429, jenž zahrnuje platnou validační známku uvedenou v čl. 92 odst. 2
písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688; nebo
b) evidovaných koňovitých, kteří jsou všichni doprovázeni jednotným celoživotním identifikačním dokladem
podle čl. 114 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429, jenž zahrnuje platnou licenci uvedenou v čl. 92
odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, nebo jednotným celoživotním
identifikačním dokladem doplněným o průkaz uznání FEI s validačním štítkem.“;
c) v kapitole 16 se vzor POU-INTRA-DOC opravuje takto:
i) bod II.1.4 se nahrazuje tímto:
„II.1.4.

jednodenní kuřata popsaná v části I:
a) nevykazují žádné klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani důvody pro
podezření na ně;

buď

[b) nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby;]

nebo

[b) byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby [inaktivovanými očkovacími látkami](2)
[živými oslabenými očkovacími látkami, které splňují kritéria přílohy VI nařízení v přenesené
pravomoci (EU) 2020/688,](2)

(2)(3)

(2)(3)

.........................................................................................................
(název kmene použitého v očkovací látce)
dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (datum) ve stáří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnů;]“;
ii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (4) nahrazuje tímto:
„(4) Jelikož se jednodenní kuřata uvedená v tomto veterinárním/úředním osvědčení vylíhla z vajec, která
vstoupila do Unie ze třetí země nebo území či jejich oblasti, musí být v členském státě určení dodrženy
specifické veterinární požadavky na přemísťování uvedených zvířat a manipulaci s nimi v zařízení určení,
jak je stanoveno v článcích 112, 113 a 114 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.“;
d) v kapitole 17 ve vzoru POU-INTRA-X se bod II.2.1 nahrazuje tímto:
„(10)[II.2.1. U hejna původu byl uplatněn program pro tlumení salmonel podle článku 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a specifické požadavky na používání antimikrobiálních látek
a očkovacích látek stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 a toto hejno bylo vyšetřeno na
sérotypy salmonel s významem pro veřejné zdraví:
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Identifikace hejna

Stáří ptáků

Datum posledního odběru
vzorků z hejna se známým
výsledkem vyšetření
[dd/mm/rrrr]
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Výsledek všech vyšetření hejna(11)
pozitivní

negativní

Z důvodů jiných, než je program pro tlumení salmonel, během 21 dnů před datem přemístění zásilky
mezi členskými státy:
(2)

buď

(2)(12)

[plemenné a užitkové drůbeži jiné než ptáci nadřádu běžci nebyly podány antimikrobiální
látky;]

nebo

[plemenné a užitkové drůbeži jiné než ptáci nadřádu běžci byly podány tyto
antimikrobiální látky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;]]“;

e) v kapitole 18 se vzor POU-INTRA-LT20 opravuje takto:
i) v části II se bod II.2.1.1 nahrazuje tímto:
„(10)[II.2.1.1. U hejna původu byl uplatněn program pro tlumení salmonel podle článku 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a specifické požadavky na používání antimikrobiálních
látek a očkovacích látek stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 a toto hejno bylo
vyšetřeno na sérotypy salmonel s významem pro veřejné zdraví:

Identifikace hejna

Stáří ptáků

Datum posledního odběru
vzorků z hejna se známým
výsledkem vyšetření
[dd/mm/rrrr]

Výsledek všech vyšetření hejna(11)
pozitivní

negativní

Z důvodů jiných, než je program pro tlumení salmonel, během 21 dnů před datem přemístění
zásilky mezi členskými státy:
(1)

buď

(1)(12)

nebo

[plemenné a užitkové drůbeži jiné než ptáci nadřádu běžci nebyly podány
antimikrobiální látky;]
[plemenné a užitkové drůbeži jiné než ptáci nadřádu běžci byly podány tyto
antimikrobiální látky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;]]“;

ii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (14) nahrazuje tímto:
„(14) Jelikož se jednodenní kuřata uvedená v tomto veterinárním/úředním osvědčení vylíhla z vajec, která
vstoupila do Unie ze třetí země nebo území či jejich oblasti, musí být v členském státě určení dodrženy
specifické veterinární požadavky na přemísťování uvedených zvířat a manipulaci s nimi v zařízení určení,
jak je stanoveno v článcích 112, 113 a 114 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.“;
f) v kapitole 23 ve vzoru BOV-SEM-A-INTRA v poznámkách k části I se kolonka I.30 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.30:

„Typ“: Uveďte „sperma“.
„Druh“: Uveďte podle situace „Bos taurus“, „Bison bison“ nebo „Bubalus bubalis“.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž je sperma
v zásilce uloženo.
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy bylo sperma v zásilce odebráno.
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo schválení
střediska pro odběr spermatu, v němž bylo sperma odebráno.
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„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte pro vyšetření na BTV: II.2.8.5 a/nebo II.2.8.6 a/nebo pro vyšetření na EHD:
II.2.9.3.1 a/nebo II.2.9.3.2, v příslušných případech.“;
g) v kapitole 26 se vzor BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA opravuje takto:

i) v části II se bod II.2.5.1 nahrazuje tímto:

„II.2.5.1. byla držena v zařízeních, která se nenacházejí v uzavřeném pásmu vymezeném z důvodu výskytu
slintavky a kulhavky, infekce virem moru skotu, infekce virem horečky Údolí Rift, plicní nákazy skotu
či nodulární dermatitidy skotu nebo nově se objevující nákazy relevantní pro skot;“;

ii) v poznámkách k části I se kolonka I.30 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.30:

„Druh“: Uveďte podle situace „Bos taurus“, „Bison bison“ nebo „Bubalus bubalis“.
„Typ“: Uveďte, zda se jedná o oocyty, embrya získaná in vivo, embrya vyprodukovaná in
vitro, nebo embrya podrobená mikromanipulaci.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž jsou oocyty
nebo embrya v zásilce uloženy (uložena).
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy byly (byla) oocyty nebo embrya v zásilce
odebrány nebo vyprodukovány (odebrána nebo vyprodukována).
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo
schválení týmu pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral
nebo vyprodukoval.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte pro vyšetření na BTV: II.2.7.5 a/nebo II.2.7.6 a/nebo pro vyšetření na EHD:
II.2.8.3.1 a/nebo II.2.8.3.2, v příslušných případech.“;

h) v kapitole 30 ve vzoru OV/CAP-SEM-A-INTRA v poznámkách k části I se kolonka I.30 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.30:

„Typ“: Uveďte „sperma“.
„Druh“: Uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž je sperma
v zásilce uloženo.
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy bylo sperma v zásilce odebráno.
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo schválení
střediska pro odběr spermatu nebo, v případě zařízení podle článku 13 nařízení v přenesené
pravomoci (EU) 2020/686, jedinečné registrační číslo zařízení, kde bylo sperma odebráno.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte pro vyšetření na BTV: II.2.8.5 a/nebo II.2.8.6 a/nebo pro vyšetření na EHD:
II.2.9.3.1 a/nebo II.2.9.3.2, v příslušných případech.“;

i) v kapitole 33 ve vzoru OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA v poznámkách k části I se kolonka I.30 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.30:

„Typ“: Uveďte, zda se jedná o embrya získaná in vivo, oocyty získané in vivo, embrya
vyprodukovaná in vitro, nebo embrya podrobená mikromanipulaci.
„Druh“: Uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.
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„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž jsou oocyty
nebo embrya v zásilce uloženy (uložena).
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy byly (byla) oocyty nebo embrya v zásilce
odebrány nebo vyprodukovány (odebrána nebo vyprodukována).
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo schválení
týmu pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo
vyprodukoval.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte pro vyšetření na BTV: II.3.7.5 a/nebo II.3.7.6 a/nebo pro vyšetření na EHD:
II.3.8.3.1 a/nebo II.3.8.3.2, v příslušných případech.“;
j) v kapitole 45 se vzor EQUI-SEM-A-INTRA opravuje a mění takto:
i) v části II se bod II.2.5.2 nahrazuje tímto:
„II.2.5.2. byla držena v zařízeních, kde nebyla hlášena venezuelská encefalomyelitida koní, hřebčí nákaza, surra
(Trypanosoma evansi), nakažlivá chudokrevnost koní, nakažlivá metritida klisen (Taylorella equigenitalis),
infekce virem vztekliny a sněť slezinná;“;
ii) v poznámkách k části I se kolonka I.30 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.30:

„Typ“: Uveďte „sperma“.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž je sperma
v zásilce uloženo.
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy bylo sperma v zásilce odebráno.
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo
schválení střediska pro odběr spermatu, v němž bylo sperma odebráno.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte „ano, viz body II.2.8 a II.2.9“.“;

k) v kapitole 49 ve vzoru EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA se bod II.2.5.2 nahrazuje tímto:
„II.2.5.2. byla držena v zařízeních, kde nebyla hlášena venezuelská encefalomyelitida koní, hřebčí nákaza, surra
(Trypanosoma evansi), nakažlivá chudokrevnost koní, nakažlivá metritida klisen (Taylorella equigenitalis),
infekce virem vztekliny a sněť slezinná;“;
l) v kapitole 61 ve vzoru CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA se bod II.2.2 nahrazuje tímto:
„(2)buď [II.2.2. Pro psy platí, že z důvodu jejich zamýšleného místa určení(5) uvedeného v kolonce I.9 nebo
v kolonce I.10, pokud se použije regionalizace:

(2)

nebo

(2)

buď

[byli ošetřeni proti Echinococcus multilocularis v souladu s článkem 6 nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2018/772.]

(2)

nebo

[nebyli ošetřeni proti(6) Echinococcus multilocularis.]]

[II.2.2. Zvířata jsou určena k přímé přepravě v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/688 do uzavřeného zařízení uvedeného v části I kolonce I.12.]“;
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2) Příloha II se mění a opravuje takto:
a) v kapitole 4 se vzor OV/CAP-X opravuje takto:
i)

body II.2.2 a II.2.3 se nahrazují tímto:
„II.2.2. pobývala nepřetržitě:
i) v oblasti uvedené v bodě II.2.1 od narození nebo po dobu nejméně šest měsíců před datem jejich
odeslání do Unie a
ii) v zařízení původu od narození nebo po dobu nejméně 40 dnů před datem jejich odeslání do Unie
a do tohoto zařízení nebyly během této doby umístěny žádné ovce a kozy ani žádná zvířata jiných
druhů uvedených na seznamu pro tytéž nákazy jako ovce a kozy.
II.2.3. nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem od narození nebo po dobu nejméně 30 dnů
před datem jejich odeslání do Unie.“;

ii) bod II.2.11.6 se nahrazuje tímto:
„buď

[II.2.11.6. kde nebyla hlášena infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae
a M. tuberculosis) během alespoň 42 dnů před datem odeslání zvířat do Unie](1)(8)

nebo[II.2.11.6. na něž se vztahoval dozor k zjištění infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae a M. tuberculosis) v souladu s postupy uvedenými v příloze II části 1 bodech 1 a 2 nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 během alespoň 12 měsíců před datem odeslání
zvířat do Unie a během této doby:
i) byly do zařízení umístěny pouze kozy ze zařízení, která tento dozor uplatňují;
ii) v případě, že byla hlášena infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae
a M. tuberculosis) u koz držených v tomto zařízení, byla přijata opatření v souladu s přílohou
II částí 1 bodem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688].(1)(9)“;
iii) body II.2.11.9 a II.2.11.10 se nahrazují tímto:
„II.2.11.9.

kde nebyla hlášena sněť slezinná po dobu alespoň 15 dnů před datem odeslání zvířat do Unie;

buď[II.2.11.10.

kde nebyla hlášena surra (Trypanosoma evansi) po dobu alespoň 2 let před datem odeslání
zvířat do Unie.] (1)

nebo[II.2.11.10. kde nebyla hlášena surra (Trypanosoma evansi) po dobu alespoň 30 dnů před datem odeslání
zvířat do Unie, a pokud byla tato nákaza hlášena v zařízení původu během 2 let před datem
odeslání zvířat do Unie, zařízení zůstalo v režimu omezení, dokud nakažená zvířata nebyla
odstraněna ze zařízení a zbývající zvířata v zařízení nebyla s negativními výsledky podrobena
vyšetření na surru (Trypanosoma evansi) uvedenému v čl. 9 písm. b) bodě i) nařízení
v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, jež bylo provedeno na vzorcích odebraných alespoň
6 měsíců po datu odstranění nakažených zvířat ze zařízení.] (1)
[II.2.11.11.

kde nebyla hlášena vozhřivka (Burkholderia mallei) po dobu alespoň 6 měsíců před datem
odeslání zvířat do Unie.](9)“;

iv) poznámky pod čarou k části II se nahrazují tímto:
„(1) Uveďte podle situace.
(2)

Kód oblasti podle sloupce 2 tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
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(3)

Datum nakládky: nesmí předcházet datu povolení uděleného dané oblasti pro vstup do Unie nebo nesmí
spadat do období, kdy Unie s ohledem na vstup těchto zvířat z této oblasti do Unie přijala omezující
opatření.

(4)

Pro oblasti s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU)
2021/404.

(5)

Pro oblasti s údajem BTV ve sloupci 7 tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(6)

Pro oblasti s údajem SF-BTV ve sloupci 7 tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(7)

Pro oblasti s údajem SF-EHD ve sloupci 7 tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(8)

Pouze pro ovce.

(9)

Pouze pro kozy.

(10) V souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.
(11) Oblasti s údajem BRU pro ovce a kozy ve sloupci 7 tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU)
2021/404.“;
b) v kapitole 12 se vzor EQUI-X opravuje takto:
i)

body II.1.1 a II.1.2 se nahrazují tímto:
„II.1.1. není určen k porážce pro lidskou spotřebu a není určen k porážce v rámci eradikace nákazy přenosné
na koňovité a
buď

[jedná se o evidovaného koňovitého podle definice v čl. 2 bodě 12 nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.]

nebo

[jedná se o evidovaného koně podle definice v čl. 2 bodě 12 nařízení v přenesené pravomoci
(EU) 2020/692.]

nebo

[jedná se o koňovitého jiného, než je evidovaný koňovitý nebo evidovaný kůň.]

(1)

(1)

(1)

II.1.2. nevykazoval známky nebo příznaky nákaz uvedených na seznamu pro koňovité v prováděcím nařízení
Komise (EU) 2018/1882 během klinického vyšetření provedeného dne ………………. (vložte datum
dd/mm/rrrr)(2), a sice během 24 hodin nebo, v případě evidovaného koně, během 48 hodin nebo
poslední pracovní den před odesláním zvířete z registrovaného zařízení.“;
ii) poznámky k části I se nahrazují tímto:
„Kolonka I.8:

Uveďte kód země nebo území odeslání či jejich oblasti, jak je uveden ve sloupci 2
tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404.

Kolonka I.27:

„Identifikační systém“: Zvíře musí být individuálně identifikováno jednou z metod
identifikace stanovených v čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 nebo musí být identifikováno alternativní metodou, pokud je zaznamenána
v identifikačním dokladu (průkazu) zvířete, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 2 písm. b) bodě
i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Uveďte identifikační systém a část
těla zvířete, na níž je umístěn. Pokud je zvíře doprovázeno průkazem, musí být
uvedeno jeho číslo a název příslušného orgánu, který jej ověřil.“;

iii) v poznámkách k části II se poznámky pod čarou (2) až (8) nahrazují tímto:
„(2) Osvědčení musí být vystaveno během 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly;
v případě námořní přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání
cesty po moři.
Vstup do Unie se nepovolí, pokud bylo zvíře naloženo buď před datem povolení vstupu do Unie z dané
země, území nebo jejich oblasti uvedených v kolonce II.2.1, nebo během období, kdy Unie s ohledem na
vstup koňovitých z této země, území nebo jejich oblasti do Unie přijala omezující opatření. Zkontrolujte
podle sloupců 8 a 9 tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
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(3) Kód země, území nebo jejich oblasti a sanitární skupina, jak jsou uvedeny ve sloupci 2, resp. 3 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(4) Vyšetření na vozhřivku, surru, hřebčí nákazu, nakažlivou chudokrevnost koní a venezuelskou
encefalomyelitidu koní popsaná referenční laboratoří Evropské unie pro nákazy koňovitých kromě moru
koní: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(5) Oblast země nebo území, z níž (nějž) je povolen vstup do Unie, jak je uvedena ve sloupci 2, resp. 5 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(6) Povoleno pouze v případě, že země odeslání je zařazena do sanitární skupiny G.
(7) Údaje, které se zcela a výhradně týkají sanitární skupiny odlišné od sanitární skupiny, do které je zařazena
země nebo území odeslání či jejich oblast, mohou být vypuštěny, pokud zůstane zachováno číslování
následujících údajů.
(8) Vyšetření na mor koní popsaná referenční laboratoří Evropské unie pro mor koní:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/
default.aspx“;
iv) v prohlášení provozovatele odpovědného za vstup zásilky koňovitého neurčeného k porážce do Unie se
poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:
„(1) Identifikační systém: Zvíře musí být individuálně identifikováno jednou z metod identifikace stanovených
v čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 nebo musí být identifikováno
alternativní metodou, pokud je zaznamenána v identifikačním dokladu (průkazu) zvířete, jak je uvedeno
v čl. 21 odst. 2 písm. b) bodě i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Uveďte identifikační
systém (např. ušní známka, odpovídač) a část těla zvířete, na níž je umístěn.
Pokud je zvíře doprovázeno průkazem, musí být uvedeno jeho číslo a název příslušného orgánu, který jej
ověřil.
Stáří: Datum narození (dd/mm/rrrr).
Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).“;
c) v kapitole 13 se vzor EQUI-Y opravuje takto:
i)

bod II.1.2 se nahrazuje tímto:
„II.1.2. nevykazovali známky nebo příznaky nákaz uvedených na seznamu pro koňovité v prováděcím
nařízení Komise (EU) 2018/1882 během klinického vyšetření provedeného dne ………………. (vložte
datum dd/mm/rrrr)(2), a sice během 24 hodin před odesláním:
(3)

buď

[z registrovaného zařízení původu v zemi nebo území odeslání či jejich oblasti;]

(3)

nebo

[ze zařízení schváleného příslušným orgánem v zemi nebo území odeslání k provádění svodů
koňovitých v souladu s požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky
stanovené v článku 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;]“;

ii) poznámky k části I se nahrazují tímto:
„Kolonka I.8:

Uveďte kód země nebo území odeslání či jejich oblasti, jak je uveden ve sloupci 2
tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404.

Kolonka I.27:

„Identifikační systém“: Zvířata musí být individuálně identifikována jednou z metod
identifikace stanovených v čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/692, která umožňuje propojit zvířata s veterinárním/úředním osvědčením.
Uveďte identifikační systém a část těl zvířat, na nichž je umístěn.“;
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iii) v poznámkách k části II se poznámky pod čarou (2) až (4) nahrazují tímto:
„(2) Osvědčení musí být vystaveno během 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly;
v případě námořní přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání
cesty po moři.
Vstup do Unie se nepovolí, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vstupu do Unie z dané
země, území nebo jejich oblasti uvedených v kolonce II.2.1, nebo během období, kdy Unie s ohledem na
vstup koňovitých z této země, území nebo jejich oblasti do Unie přijala omezující opatření. Zkontrolujte
podle sloupců 8 a 9 tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(3) Nehodící se vymažte.
(4) Kód země, území nebo jejich oblasti a sanitární skupina, jak jsou uvedeny ve sloupci 2, resp. 3 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
iv) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (7) nahrazuje tímto:
„(7) Vyšetření na mor koní popsaná referenční laboratoří Evropské unie pro mor koní:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/
default.aspx“;
v) v prohlášení provozovatele odpovědného za vstup zásilky koňovitých určených k porážce do Unie se
poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:
„(1) Identifikační systém: Zvířata musí být individuálně identifikována jednou z metod identifikace stanovených
v čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, která umožňuje propojit zvířata
s veterinárním/úředním osvědčením. Uveďte identifikační systém (např. ušní známka, odpovídač) a části
těl zvířat, na nichž je umístěn.“;
d) v kapitole 14 se vzor EQUI-TRANSIT-X opravuje takto:
i)

body II.1.1 a II.1.2 se nahrazují tímto:
„II.1.1. není určen k porážce pro lidskou spotřebu a není určen k porážce v rámci eradikace nákazy přenosné
na koňovité a
buď

[jedná se o evidovaného koňovitého podle definice v čl. 2 bodě 12 nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.]

nebo

[jedná se o evidovaného koně podle definice v čl. 2 bodě 12 nařízení v přenesené pravomoci
(EU) 2020/692.]

nebo

[jedná se o koňovitého jiného, než je evidovaný koňovitý nebo evidovaný kůň.]

(1)

(1)

(1)

II.1.2. nevykazoval známky nebo příznaky nákaz uvedených na seznamu pro koňovité v prováděcím nařízení
Komise (EU) 2018/1882 během klinického vyšetření provedeného dne . . . . . . . (vložte datum dd/mm/rrrr
)(2), a sice během 24 hodin nebo, v případě evidovaného koně, během 48 hodin nebo poslední pracovní
den před odesláním z registrovaného zařízení.“;
ii) poznámky k části I se nahrazují tímto:
„Kolonka I.8:

Uveďte kód země nebo území odeslání či jejich oblasti, jak je uveden ve sloupci 2
tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404.

Kolonka I.27:

„Identifikační systém“: Zvíře musí být individuálně identifikováno jednou z metod
identifikace stanovených v čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 nebo musí být identifikováno alternativní metodou, pokud je zaznamenána
v identifikačním dokladu (průkazu) zvířete, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 2 písm. b) bodě
i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Uveďte identifikační systém a část
těla zvířete, na níž je umístěn. Pokud je zvíře doprovázeno průkazem, musí být
uvedeno jeho číslo a název příslušného orgánu, který jej ověřil.“;
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iii) v poznámkách k části II se poznámky pod čarou (2) až (8) nahrazují tímto:
„(2) Osvědčení musí být vystaveno během 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly;
v případě námořní přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání
cesty po moři.
Vstup do Unie se nepovolí, pokud bylo zvíře naloženo buď před datem povolení vstupu do Unie z dané
země, území nebo jejich oblasti uvedených v kolonce II.2.1, nebo během období, kdy Unie s ohledem na
vstup koňovitých z této země, území nebo jejich oblasti do Unie přijala omezující opatření. Zkontrolujte
podle sloupců 8 a 9 tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(3) Kód země, území nebo jejich oblasti a sanitární skupina, jak jsou uvedeny ve sloupci 2, resp. 3 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(4) Vyšetření na vozhřivku, surru, hřebčí nákazu, nakažlivou chudokrevnost koní a venezuelskou
encefalomyelitidu koní popsaná referenční laboratoří Evropské unie pro nákazy koňovitých kromě moru
koní: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(5) Oblast země nebo území, z níž (nějž) je povolen vstup do Unie, jak je uvedena ve sloupci 2, resp. 5 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(6) Povoleno pouze v případě, že země odeslání je zařazena do sanitární skupiny G.
(7) Údaje, které se zcela a výhradně týkají sanitární skupiny odlišné od sanitární skupiny, do které je zařazena
země nebo území odeslání či jejich oblast, mohou být vypuštěny, pokud zůstane zachováno číslování
následujících údajů.
(8) Vyšetření na mor koní popsaná referenční laboratoří Evropské unie pro mor koní:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/
default.aspx“;
iv) v prohlášení provozovatele odpovědného za tranzit zásilky koňovitého neurčeného k porážce přes území Unie
se poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:
„(1) Identifikační systém: Zvíře musí být individuálně identifikováno jednou z metod identifikace stanovených
v čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 nebo musí být identifikováno
alternativní metodou, pokud je zaznamenána v identifikačním dokladu (průkazu) zvířete, jak je uvedeno
v čl. 21 odst. 2 písm. b) bodě i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Uveďte identifikační
systém (např. ušní známka, odpovídač) a část těla zvířete, na níž je umístěn.
Pokud je zvíře doprovázeno průkazem, musí být uvedeno jeho číslo a název příslušného orgánu, který jej
ověřil.
Stáří: Datum narození (dd/mm/rrrr).
Pohlaví (M = samec, F = samice, C = kastrát).“;
e) v kapitole 15 se vzor EQUI-TRANSIT-Y opravuje takto:
i)

bod II.1.2 se nahrazuje tímto:
„II.1.2. nevykazovali známky nebo příznaky nákaz uvedených na seznamu pro koňovité v prováděcím
nařízení Komise (EU) 2018/1882 během klinického vyšetření provedeného dne . . . . . . . . . . (vložte datum
dd/mm/rrrr)(2), a sice během 24 hodin před odesláním:
(3)

buď

[z registrovaného zařízení původu v zemi nebo území odeslání či jejich oblasti;]

(3)

nebo

[ze zařízení schváleného příslušným orgánem v zemi nebo území odeslání či jejich oblasti
k provádění svodů koňovitých v souladu s požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné
jako požadavky stanovené v článku 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/2035;]“;
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ii) poznámky k části I se nahrazují tímto:
„Kolonka I.8:

Uveďte kód země nebo území odeslání či jejich oblasti, jak je uveden ve sloupci 2
tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404.

Kolonka I.27:

„Identifikační systém“: Zvířata musí být individuálně identifikována jednou z metod
identifikace stanovených v čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/692, která umožňuje propojit zvířata s veterinárním/úředním osvědčením.
Uveďte identifikační systém a část těl zvířat, na nichž je umístěn.“;

iii) v poznámkách k části II se poznámky pod čarou (2) až (4) nahrazují tímto:
„(2) Osvědčení musí být vystaveno během 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly;
v případě námořní přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání
cesty po moři.
Vstup do Unie se nepovolí, pokud byla zvířata naložena buď před datem povolení vstupu do Unie z dané
země nebo území nebo jejich oblasti uvedených v kolonce II.2.1, nebo během období, kdy Unie
s ohledem na vstup koňovitých z této země, území nebo jejich oblasti do Unie přijala omezující opatření.
Zkontrolujte podle sloupců 8 a 9 tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(3) Nehodící se vymažte.
(4) Kód země, území nebo jejich oblasti a sanitární skupina, jak jsou uvedeny ve sloupci 2, resp. 3 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
iv) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (7) nahrazuje tímto:
„(7) Vyšetření na mor koní popsaná referenční laboratoří Evropské unie pro mor koní:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/
default.aspx“;
v) v prohlášení provozovatele odpovědného za tranzit zásilky koňovitých určených k porážce přes území Unie se
poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:
„(1) Identifikační systém: Zvířata musí být individuálně identifikována jednou z metod identifikace stanovených
v čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, která umožňuje propojit zvířata
s veterinárním/úředním osvědčením. Uveďte identifikační systém (např. ušní známka, odpovídač) a část
těla zvířete, na níž je umístěn.“;
f)

v kapitole 16 se vzor EQUI-RE-ENTRY-30 opravuje takto:
i)

body II.2.4 až II.2.7 se nahrazují tímto:
„II.2.4. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
(3)

buď

[nebyla hlášena infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) během 36 měsíců před datem
odeslání zvířete.]

(3)

nebo

[se během 36 měsíců před datem odeslání prováděl program dozoru a eradikace pro infekci
bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) uznaný Unií(1), a
buď

[infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) nebyla hlášena v zařízení odeslání
během 36 měsíců před datem odeslání zvířete.]]

nebo

[infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) byla v tomto zařízení hlášena během
36 měsíců před datem odeslání zvířete a po posledním ohnisku se na zařízení nadále
vztahovala omezení přemísťování:

(3)

(3)

L 101/22

CS

Úřední věstník Evropské unie

29.3.2022

(3)

buď

[dokud zbývající koňovití v zařízení nebyli podrobeni testu reakce vazby
komplementu na infekci bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)(4), který byl
s negativními výsledky proveden při rozředění séra v poměru 1:5 na
vzorcích odebraných alespoň šest měsíců po datu, kdy byla nakažená
zvířata usmrcena a zlikvidována.]]]

(3)

nebo

[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
byl poslední koňovitý v zařízení usmrcen a zlikvidován.]]]

II.2.5. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
(3)

buď

[surra nebyla hlášena během 24 měsíců před datem odeslání zvířete.]

(3)

nebo

[se během 24 měsíců před datem odeslání zvířete prováděl program dozoru a eradikace pro
surru uznaný Unií(1), a
buď

[surra nebyla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání
zvířete.]]

nebo

[surra byla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání zvířete
a po posledním ohnisku se na zařízení nadále vztahovala omezení přemísťování:

(3)

(3)

(3)

buď

[dokud zbývající zvířata v zařízení nebyla podrobena enzymové
imunoanalýze s enzymem vázaným na imunosorbent (ELISA) na
trypanosomiázu nebo testu na aglutinační kartě na trypanosomiázu
(CATT) při rozředění séra v poměru 1:4(4), jež byly s negativními výsledky
provedeny na vzorcích odebraných nejméně šest měsíců po datu, kdy bylo
poslední nakažené zvíře odstraněno ze zařízení.]]]

(3)

nebo

[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
bylo poslední zvíře druhu uvedeného na seznamu v zařízení buď
usmrceno a zlikvidováno, nebo poraženo.]]]

II.2.6. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
(3)

buď

[hřebčí nákaza nebyla hlášena během 24 měsíců před datem odeslání zvířete.]

(3)

nebo

[se během 24 měsíců před datem odeslání zvířete prováděl program dozoru a eradikace pro
hřebčí nákazu uznaný Unií(1), a
buď

[hřebčí nákaza nebyla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem
odeslání zvířete.]]

nebo

[hřebčí nákaza byla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání
zvířete a po posledním ohnisku se na zařízení nadále vztahovala omezení
přemísťování:

(3)

(3)

(3)

buď

[dokud zbývající koňovití v zařízení, kromě kastrovaných samců
koňovitých, nebyli podrobeni testu reakce vazby komplementu na hřebčí
nákazu, jenž byl s negativními výsledky proveden při rozředění séra
v poměru 1:5(4) na vzorcích odebraných nejméně šest měsíců po datu, kdy
byla nakažená zvířata usmrcena a zlikvidována nebo poražena, nebo poté,
co byli nakažení nekastrovaní samci koňovitých vykastrováni.]]]
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[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
byl poslední koňovitý v zařízení buď usmrcen a zlikvidován, nebo
poražen.]]]

II.2.7. Koňovitý popsaný v části I nebyl očkován proti venezuelské encefalomyelitidě koní během 60 dnů před
datem jeho odeslání a
(3)

buď

[pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi nebo území, kde venezuelská encefalomyelitida
koní nebyla hlášena během 24 měsíců před datem jeho odeslání.]

(3)

nebo

[pochází ze zařízení, v němž venezuelská encefalomyelitida koní nebyla hlášena během šesti
měsíců před datem jeho odeslání a které se nachází v zemi, území nebo jejich oblasti, kde se
během 24 měsíců před datem jeho odeslání prováděl program dozoru a eradikace pro
venezuelskou encefalomyelitidu koní uznaný Unií(1).]“;

ii) v poznámkách k části I se kolonka I.8 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.8:

Uveďte kód země nebo území odeslání či jejich oblasti, jak je uveden ve sloupci 2
tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404.“;

iii) v poznámkách k části II se poznámky pod čarou (1) až (2) nahrazují tímto:
„(1) Osvědčení musí být vystaveno během 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly;
v případě námořní přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání
cesty po moři.
Vstup do Unie se nepovolí, pokud bylo zvíře naloženo buď před datem povolení vstupu do Unie z dané
země, území nebo jejich oblasti uvedených v kolonce II.2.1, nebo během období, kdy Unie s ohledem na
vstup koňovitých z této země, území nebo jejich oblasti do Unie přijala omezující opatření. Zkontrolujte
podle sloupců 8 a 9 tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(2) Kód země, území nebo jejich oblasti a sanitární skupina, jak jsou uvedeny ve sloupci 2, resp. 3 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
g) v kapitole 17 se vzor EQUI-RE-ENTRY-90-COMP opravuje takto:
i)

body II.2.4 až II.2.7 se nahrazují tímto:
„II.2.4. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
(3)

buď

[nebyla hlášena infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) během 36 měsíců před datem
odeslání zvířete.]

(3)

nebo

[se během 36 měsíců před datem odeslání prováděl program dozoru a eradikace pro infekci
bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) uznaný Unií(1), a
buď

[infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) nebyla hlášena v zařízení odeslání
během 36 měsíců před datem odeslání zvířete.]]

nebo

[infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) byla v tomto zařízení hlášena během
36 měsíců před datem odeslání zvířete a po posledním ohnisku se na zařízení nadále
vztahovala omezení přemísťování:

(3)

(3)
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(3)

buď

[dokud zbývající koňovití v zařízení nebyli podrobeni testu reakce vazby
komplementu na infekci bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)(4), který byl
s negativními výsledky proveden při rozředění séra v poměru 1:5 na
vzorcích odebraných alespoň šest měsíců po datu, kdy byla nakažená
zvířata usmrcena a zlikvidována.]]]

(3)

nebo

[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
byl poslední koňovitý v zařízení usmrcen a zlikvidován.]]]

II.2.5. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
(3)

buď

[surra nebyla hlášena během 24 měsíců před datem odeslání.]

(3)

nebo

[se během 24 měsíců před datem odeslání zvířete prováděl program dozoru a eradikace pro
surru uznaný Unií(1), a
buď

[surra nebyla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání
zvířete.]]

nebo

[surra byla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání zvířete
a po posledním ohnisku se na zařízení nadále vztahovala omezení přemísťování:

(3)

(3)

(3)

buď

[dokud zbývající zvířata v zařízení nebyla podrobena enzymové
imunoanalýze s enzymem vázaným na imunosorbent (ELISA) na
trypanosomiázu nebo testu na aglutinační kartě na trypanosomiázu
(CATT) při rozředění séra v poměru 1:4(4), jež byly s negativními výsledky
provedeny na vzorcích odebraných nejméně šest měsíců po datu, kdy bylo
poslední nakažené zvíře odstraněno ze zařízení.]]]

(3)

nebo

[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
bylo poslední zvíře druhu uvedeného na seznamu v zařízení buď
usmrceno a zlikvidováno, nebo poraženo.]]]

II.2.6. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
(3)

buď

[hřebčí nákaza nebyla hlášena během 24 měsíců před datem odeslání zvířete.]

(3)

nebo

[se během 24 měsíců před datem odeslání zvířete prováděl program dozoru a eradikace pro
hřebčí nákazu uznaný Unií(1), a
buď

[hřebčí nákaza nebyla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem
odeslání zvířete.]]

nebo

[hřebčí nákaza byla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání
zvířete a po posledním ohnisku se na zařízení nadále vztahovala omezení
přemísťování:

(3)

(3)

(3)

buď

[dokud zbývající koňovití v zařízení, kromě kastrovaných samců
koňovitých, nebyli podrobeni testu reakce vazby komplementu na hřebčí
nákazu, jenž byl s negativními výsledky proveden při rozředění séra
v poměru 1:5(4) na vzorcích odebraných nejméně šest měsíců po datu, kdy
byla nakažená zvířata usmrcena a zlikvidována nebo poražena, nebo poté,
co byli nakažení nekastrovaní samci koňovitých vykastrováni.]]]
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[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
byl poslední koňovitý v zařízení buď usmrcen a zlikvidován, nebo
poražen.]]]

II.2.7. Koňovitý popsaný v části I nebyl očkován proti venezuelské encefalomyelitidě koní během 60 dnů před
datem jeho odeslání a
(3)

buď

[pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi nebo území, kde venezuelská encefalomyelitida
koní nebyla hlášena během 24 měsíců před datem jeho odeslání.]

(3)

nebo

[pochází ze zařízení, v němž venezuelská encefalomyelitida koní nebyla hlášena během šesti
měsíců před datem jeho odeslání a které se nachází v zemi, území nebo jejich oblasti, kde se
během 24 měsíců před datem jeho odeslání prováděl program dozoru a eradikace pro
venezuelskou encefalomyelitidu koní uznaný Unií(1).]“;

ii) v poznámkách k části I se kolonka I.8 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.8:

Uveďte kód země nebo území odeslání či jejich oblasti, jak je uveden ve sloupci 2
tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404.“;

iii) v poznámkách k části II se poznámky pod čarou (1) až (2) nahrazují tímto:
„(1) Osvědčení musí být vystaveno během 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly;
v případě námořní přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání
cesty po moři.
Vstup do Unie se nepovolí, pokud bylo zvíře naloženo buď před datem povolení vstupu do Unie z dané
země, území nebo jejich oblasti uvedených v kolonce II.2.1, nebo během období, kdy Unie s ohledem na
vstup koňovitých z této země, území nebo jejich oblasti do Unie přijala omezující opatření. Zkontrolujte
podle sloupců 8 a 9 tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(2) Kód země, území nebo jejich oblasti a sanitární skupina, jak jsou uvedeny ve sloupci 2, resp. 3 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
h) v kapitole 18 se vzor EQUI-RE-ENTRY-90-RACE opravuje takto:
i)

body II.2.4 až II.2.7 se nahrazují tímto:
„II.2.4. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
(3)

buď

[nebyla hlášena infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) během 36 měsíců před datem
odeslání zvířete.]

(3)

nebo

[se během 36 měsíců před datem odeslání prováděl program dozoru a eradikace pro infekci
bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) uznaný Unií(1), a
buď

[infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) nebyla hlášena v zařízení odeslání
během 36 měsíců před datem odeslání zvířete.]]

nebo

[infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) byla v tomto zařízení hlášena během
36 měsíců před datem odeslání zvířete a po posledním ohnisku se na zařízení nadále
vztahovala omezení přemísťování:

(3)

(3)
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(3)

buď

[dokud zbývající koňovití v zařízení nebyli podrobeni testu reakce vazby
komplementu na infekci bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)(4), který byl
s negativními výsledky proveden při rozředění séra v poměru 1:5 na
vzorcích odebraných alespoň šest měsíců po datu, kdy byla nakažená
zvířata usmrcena a zlikvidována.]]]

(3)

nebo

[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
byl poslední koňovitý v zařízení usmrcen a zlikvidován.]]]

II.2.5. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
(3)

buď

[surra nebyla hlášena během 24 měsíců před datem odeslání.]

(3)

nebo

[se během 24 měsíců před datem odeslání zvířete prováděl program dozoru a eradikace pro
surru uznaný Unií(1), a
buď

[surra nebyla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání
zvířete.]]

nebo

[surra byla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání zvířete
a po posledním ohnisku se na zařízení nadále vztahovala omezení přemísťování:

(3)

(3)

(3)

buď

[dokud zbývající zvířata v zařízení nebyla podrobena enzymové
imunoanalýze s enzymem vázaným na imunosorbent (ELISA) na
trypanosomiázu nebo testu na aglutinační kartě na trypanosomiázu
(CATT) při rozředění séra v poměru 1:4(4), jež byly s negativními výsledky
provedeny na vzorcích odebraných nejméně šest měsíců po datu, kdy bylo
poslední nakažené zvíře odstraněno ze zařízení.]]]

(3)

nebo

[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
bylo poslední zvíře druhu uvedeného na seznamu v zařízení buď
usmrceno a zlikvidováno, nebo poraženo.]]]

II.2.6. Koňovitý popsaný v části I pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi, území nebo jejich oblasti, kde:
buď

[hřebčí nákaza nebyla hlášena během 24 měsíců před datem odeslání zvířete.]

nebo

[se během 24 měsíců před datem odeslání zvířete prováděl program dozoru a eradikace pro
hřebčí nákazu uznaný Unií(1), a

(3)

(3)

buď

[hřebčí nákaza nebyla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem
odeslání zvířete.]]

nebo

[hřebčí nákaza byla v tomto zařízení hlášena během 24 měsíců před datem odeslání
zvířete a po posledním ohnisku se na zařízení nadále vztahovala omezení
přemísťování:

(3)

(3)

(3)

buď

[dokud zbývající koňovití v zařízení, kromě kastrovaných samců
koňovitých, nebyli podrobeni testu reakce vazby komplementu na hřebčí
nákazu, jenž byl s negativními výsledky proveden při rozředění séra
v poměru 1:5(4) na vzorcích odebraných nejméně šest měsíců po datu, kdy
byla nakažená zvířata usmrcena a zlikvidována nebo poražena, nebo poté,
co byli nakažení nekastrovaní samci koňovitých vykastrováni.]]]
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[po dobu alespoň 30 dnů od data vyčištění a dezinfekce zařízení poté, co
byl poslední koňovitý v zařízení buď usmrcen a zlikvidován, nebo
poražen.]]]

II.2.7. Koňovitý popsaný v části I nebyl očkován proti venezuelské encefalomyelitidě koní během 60 dnů před
datem jeho odeslání a
buď

[pochází ze zařízení nacházejícího se v zemi nebo území, kde venezuelská encefalomyelitida
koní nebyla hlášena během 24 měsíců před datem jeho odeslání.]

nebo

[pochází ze zařízení, v němž venezuelská encefalomyelitida koní nebyla hlášena během šesti
měsíců před datem jeho odeslání a které se nachází v zemi, území nebo jejich oblasti, kde se
během 24 měsíců před datem jeho odeslání prováděl program dozoru a eradikace pro
venezuelskou encefalomyelitidu koní uznaný Unií(1).]“;

(3)

(3)

ii) v poznámkách k části I se kolonka I.8 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.8:

Uveďte kód země nebo území odeslání či jejich oblasti, jak je uveden ve sloupci 2
tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404.“;

iii) v poznámkách k části II se poznámky pod čarou (1) a (2) nahrazují tímto:
„(1) Osvědčení musí být vystaveno během 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly;
v případě námořní přepravy může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání
cesty po moři.
Vstup do Unie se nepovolí, pokud bylo zvíře naloženo buď před datem povolení vstupu do Unie z dané
země, území nebo jejich oblasti uvedených v kolonce II.2.1, nebo během období, kdy Unie s ohledem na
vstup koňovitých z této země, území nebo jejich oblasti do Unie přijala omezující opatření. Zkontrolujte
podle sloupců 8 a 9 tabulky v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(2) Kód země, území nebo jejich oblasti a sanitární skupina, jak jsou uvedeny ve sloupci 2, resp. 3 tabulky
v příloze IV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
i)

v kapitole 19 se oddíl 2 vzoru CONFINED-RUM opravuje takto:
i)

body II.1.2 a II.1.3 se nahrazují tímto:
„II.1.2. pobývala nepřetržitě v zařízení původu od narození nebo po dobu nejméně šesti měsíců před datem
odeslání do Unie.
II.1.3. nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem během 30 dnů před datem odeslání do Unie
nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů, a během jejich přepravy ze schváleného
uzavřeného zařízení původu na místo odeslání do Unie.“;

ii) bod II.1.6 se nahrazuje tímto:
„II.1.6. nebyla vyložena na žádném místě, které nesplňuje požadavky stanovené v bodě II.1.11, od okamžiku
odeslání ze zařízení jejich původu až do odeslání do Unie a během uvedené doby nepřišla do styku se
zvířaty s nižším nákazovým statusem.“;
iii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Kód oblasti podle sloupce 2 tabulky v příloze III části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
j)

v kapitole 20 se oddíl 2 vzoru CONFINED-SUI opravuje takto:
i)

body II.1.2 a II.1.3 se nahrazují tímto:
„II.1.2. pobývala nepřetržitě v zařízení původu od narození nebo po dobu nejméně šesti měsíců před datem
odeslání do Unie.
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II.1.3. nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem během 30 dnů před datem odeslání do Unie
nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů, a během jejich přepravy ze schváleného
uzavřeného zařízení původu na místo odeslání do Unie.“;
ii) bod II.1.6 se nahrazuje tímto:
„II.1.6. nebyla vyložena na žádném místě, které nesplňuje požadavky stanovené v bodě II.1.11, od okamžiku
odeslání ze zařízení jejich původu až do odeslání do Unie a během uvedené doby nepřišla do styku se
zvířaty s nižším nákazovým statusem.“;
iii) bod II.1.14 se nahrazuje tímto:
„(1)(4)[buď (1)[II.1.14. pocházejí z oblasti, v níž k datu vystavení tohoto osvědčení nebyl během posledních 12
měsíců hlášen africký mor prasat.]]
nebo (1)

[II.1.14.

byla podrobena virologickému a sérologickému vyšetření k zjištění afrického moru
prasat v souladu s vyšetřením předepsaným pro mezinárodní obchod v Příručce OIE
pro suchozemská zvířata, které bylo provedeno na vzorcích odebraných během 30
dnů před datem odeslání do Unie.]]“;

iv) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Kód oblasti podle sloupce 2 tabulky v příloze III části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
k) v kapitole 21 se oddíl 2 vzoru CONFINED-TRE opravuje takto:
i)

body II.1.2 a II.1.3 se nahrazují tímto:
„II.1.2. pobývala nepřetržitě v zařízení původu od narození nebo po dobu nejméně šesti měsíců před datem
odeslání do Unie.
II.1.3. nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem během 30 dnů před datem odeslání do Unie
nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů, a během jejich přepravy ze schváleného
uzavřeného zařízení původu na místo odeslání do Unie.“;

ii) bod II.1.6 se nahrazuje tímto:
„II.1.6. nebyla vyložena na žádném místě, které nesplňuje požadavky stanovené v bodě II.1.11, od okamžiku
odeslání ze zařízení jejich původu až do odeslání do Unie a během uvedené doby nepřišla do styku se
zvířaty s nižším nákazovým statusem.“;
iii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Kód oblasti podle sloupce 2 tabulky v příloze III části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
l)

v kapitole 22 se vzor CONFINED-HIPPO opravuje takto:
i)

body II.1.2 a II.1.3 se nahrazují tímto:
„II.1.2. pobývala nepřetržitě v zařízení původu od narození nebo po dobu nejméně šesti měsíců před datem
odeslání do Unie.
II.1.3. nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem během 30 dnů před datem odeslání do Unie
nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů, a během jejich přepravy ze schváleného
uzavřeného zařízení původu na místo odeslání do Unie.“;

ii) bod II.1.6 se nahrazuje tímto:
„II.1.6. nebyla vyložena na žádném místě, které nesplňuje požadavky stanovené v bodě II.1.11, od okamžiku
odeslání ze zařízení jejich původu až do odeslání do Unie a během uvedené doby nepřišla do styku se
zvířaty s nižším nákazovým statusem.“;
iii) body II.1.11.3 až II.1.11.5 se nahrazují tímto:
„II.1.11.3. v němž k datu vystavení tohoto veterinárního osvědčení nebyly během posledních šesti měsíců
hlášeny tyto nákazy:
— slintavka a kulhavka,
— infekce virem moru skotu,
— infekce virem horečky Údolí Rift,
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— infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensis a B. suis,
— infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis),
II.1.11.4. v němž k datu vystavení tohoto veterinárního osvědčení nebyla hlášena surra (Trypanosoma evansi)
a sněť slezinná během 30 dnů před datem odeslání do Unie.
II.1.11.5. v jehož okolí v okruhu 10 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, nebyla
během 30 dnů před datem odeslání do Unie hlášena žádná z těchto nákaz uvedených na seznamu:
— slintavka a kulhavka,
— infekce virem moru skotu,
— infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensis a B. suis,
— infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis).
II.1.11.6. v jehož okolí v okruhu 150 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, nebyla
během 30 dnů před datem odeslání do Unie hlášena infekce virem horečky Údolí Rift.“;
iv) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Kód oblasti podle sloupce 2 tabulky v příloze III části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
m) v kapitole 34a se vzor RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE opravuje takto:
i)

bod I.18 se nahrazuje tímto:
„I.18

Přepravní podmínky

☐

Okolní“

ii) bod II.1.2 se nahrazuje tímto:
„II.1.2. pocházejí ze zařízení uvedeného v kolonce I.11, které je registrováno příslušným orgánem třetí země
nebo území původu či jejich oblasti a:
a) v jehož okolí v okruhu o poloměru 10 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední
země, se neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem
newcastleské choroby během alespoň 30 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie;
b) ve kterém se provádí očkování proti infekci virem newcastleské choroby.“;
iii) bod II.1.6 se nahrazuje tímto:
„II.1.6. jsou naloženi za účelem odeslání do Unie dne ___/___/___ (dd/mm/rrrr)(2) do dopravního prostředku,
který:
a) je konstruován tak, aby:
i)

zvířata nemohla uniknout či vypadnout;

ii) mohla být provedena vizuální prohlídka prostoru, v němž jsou zvířata umístěna;
iii) nedocházelo k úniku zvířecích exkrementů, steliva, krmiva nebo peří nebo aby byl takový únik
minimalizován;
b) obsahuje pouze poštovní holuby;
c) byl před naložením vyčištěn a vydezinfikován dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným
orgánem třetí země nebo území původu či jejich oblasti.“;
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n) v kapitole 39 se vzor BOV-SEM-A-ENTRY opravuje takto:
i) v poznámkách k části I se kolonka I.27 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.27:

„Typ“: Uveďte „sperma“.
„Druh“: Uveďte podle situace „Bos taurus“, „Bison bison“ nebo „Bubalus bubalis“.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž je sperma
v zásilce uloženo.
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy bylo sperma v zásilce odebráno.
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo
schválení střediska pro odběr spermatu, v němž bylo sperma odebráno.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte pro vyšetření na BTV: II.4.8.5 a/nebo II.4.8.6 a/nebo pro vyšetření na
EHD: II.4.9.3.1 a/nebo II.4.9.3.2, v příslušných případech.“;

ii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze
II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
o) v kapitole 42 se vzor BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY opravuje a mění takto:
i)

v části II se bod II.2 nahrazuje tímto:
„(1)[II.2. Embrya získaná in vivo popsaná v části I byla odebrána, zpracována a skladována a odeslána týmem
pro odběr embryí(3), který:
II.2.1. je schválen a veden na seznamu příslušným orgánem třetí země nebo území;
II.2.2. splňuje požadavky na povinnosti, pracovní postupy, zařízení a vybavení stanovené v příloze
I části 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.]
(1)

[II.2.

Oocyty(1)/embrya vyprodukovaná in vitro(1) popsané (popsaná) v části I byly (byla) odebrány nebo
vyprodukovány, zpracovány a skladovány a odeslány (odebrána nebo vyprodukována, zpracována
a skladována a odeslána) týmem pro produkci embryí(3), který:
II.2.1. je schválen a veden na seznamu příslušným orgánem třetí země nebo území;
II.2.2. splňuje požadavky na povinnosti, pracovní postupy, zařízení a vybavení stanovené v příloze
I částech 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.]“;

ii) v poznámkách k části I se kolonka I.27 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.27:

„Druh“: Uveďte podle situace „Bos taurus“, „Bison bison“ nebo „Bubalus bubalis“.
„Typ“: Uveďte, zda se jedná o oocyty, embrya získaná in vivo, embrya vyprodukovaná in
vitro, nebo embrya podrobená mikromanipulaci.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž jsou
oocyty nebo embrya v zásilce uloženy (uložena).
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy byly (byla) oocyty nebo embrya v zásilce
odebrány nebo vyprodukovány (odebrána nebo vyprodukována).
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo
schválení týmu pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral
nebo vyprodukoval.
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„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte pro vyšetření na BTV: II.4.7.5 a/nebo II.4.7.6 a/nebo pro vyšetření na
EHD: II.4.8.3.1 a/nebo II.4.8.3.2, v příslušných případech.“;
iii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze
II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
p) v kapitole 47 se vzor BOV-GP-STORAGE-ENTRY opravuje takto:
i) úvodní poznámky se nahrazují tímto:
„Poznámky
Toto veterinární osvědčení je určeno pro vstup spermatu, oocytů a embryí skotu do Unie, včetně případů, kdy
Unie není konečným místem určení tohoto spermatu, oocytů a embryí.
V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve
spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují odkazy na Evropskou unii v tomto veterinárním osvědčení
Spojené království s ohledem na Severní Irsko.
Toto veterinární osvědčení se vyplní v souladu s pokyny k vyplňování osvědčení stanovenými v příloze
I kapitole 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235.“;
ii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (3) nahrazuje tímto:
„(3) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze
II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
q) v kapitole 48 se vzor OV/CAP-SEM-A-ENTRY opravuje a mění takto:
i) v poznámkách k části I se kolonka I.27 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.27:

„Typ“: Uveďte „sperma“.
„Druh“: Uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž je sperma
v zásilce uloženo.
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy bylo sperma v zásilce odebráno.
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo
schválení střediska pro odběr spermatu, v němž bylo sperma odebráno.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte pro vyšetření na BTV: II.4.8.5 a/nebo II.4.8.6 a/nebo pro vyšetření na
EHD: II.4.9.3.1 a/nebo II.4.9.3.2, v příslušných případech.“;

ii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze
II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
r)

v kapitole 50 se vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY opravuje a mění takto:
i) v poznámkách k části I se kolonka I.27 nahrazuje tímto:
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„Typ“: Uveďte, zda se jedná o embrya získaná in vivo, oocyty získané in vivo, embrya
vyprodukovaná in vitro, nebo embrya podrobená mikromanipulaci.
„Druh“: Uveďte podle situace „Ovis aries“ nebo „Capra hircus“.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž jsou
oocyty nebo embrya v zásilce uloženy (uložena).
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy byly (byla) oocyty nebo embrya v zásilce
odebrány nebo vyprodukovány (odebrána nebo vyprodukována).
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo
schválení týmu pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral
nebo vyprodukoval.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte pro vyšetření na BTV: II.4.7.5 a/nebo II.4.7.6 a/nebo pro vyšetření na
EHD: II.4.8.3.1 a/nebo II.4.8.3.2, v příslušných případech.“;

ii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:
„(2) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze
II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
s)

v kapitole 53 se vzor OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY opravuje takto:
i) úvodní poznámky se nahrazují tímto:
„Poznámky
„Toto veterinární osvědčení je určeno pro vstup spermatu, oocytů a embryí ovcí a koz do Unie, včetně případů,
kdy Unie není konečným místem určení tohoto spermatu, oocytů a embryí.
V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve
spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují odkazy na Evropskou unii v tomto veterinárním osvědčení
Spojené království s ohledem na Severní Irsko.
Toto veterinární osvědčení se vyplní v souladu s pokyny k vyplňování osvědčení stanovenými v příloze
I kapitole 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235.“;
ii) v poznámkách k části II se poznámka pod čarou (3) nahrazuje tímto:
„(3) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze
II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;

t)

v kapitole 54 se vzor POR-SEM-A-ENTRY opravuje takto:
i)

bod II.4.8.3 se nahrazuje tímto:
„(1)[II.4.8.3. pokud jde o klasický mor prasat, test ELISA na protilátky nebo sérumneutralizační test v případě
zvířat pocházejících ze třetí země nebo území či jejich oblasti, kde byl během předcházejících 12
měsíců hlášen klasický mor prasat nebo kde se během uvedené doby provádělo očkování proti
této nákaze;]“;

ii) bod II.4.9.3 se nahrazuje tímto:
„(1)[II.4.9.3. pokud jde o klasický mor prasat, test ELISA na protilátky nebo sérumneutralizační test v případě
zvířat pocházejících ze třetí země nebo území či jejich oblasti, kde nebyl během předcházejících
12 měsíců hlášen klasický mor prasat a kde se během uvedené doby neprovádělo očkování proti
této nákaze;]“;
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iii) v poznámkách k části II se poznámky pod čarou (2) a (3) nahrazují tímto:
„(2) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze
II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.
(3) Pouze pro třetí zemi, území nebo jejich oblast s datem zahájení v souladu se sloupcem 9 tabulky v příloze
II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404.“;
u) v kapitole 59 se vzor EQUI-SEM-A-ENTRY opravuje a mění takto:
i) v části II se bod II.4.4.2 nahrazuje tímto:
„II.4.4.2. byla držena v zařízeních, kde nebyla hlášena venezuelská encefalomyelitida koní, hřebčí nákaza, surra
(Trypanosoma evansi), nakažlivá chudokrevnost koní, nakažlivá metritida klisen (Taylorella equigenitalis),
infekce virem vztekliny a sněť slezinná;“;
ii) v poznámkách k části I se kolonka I.27 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.27:

„Typ“: Uveďte „sperma“.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž je sperma
v zásilce uloženo.
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy bylo sperma v zásilce odebráno, v tomto
tvaru: dd.mm.rrrr.
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo
schválení střediska pro odběr spermatu, v němž bylo sperma odebráno.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.
„Test“: Uveďte „ano, viz body II.4.9 a II.4.10“.“;

v) v kapitole 63 se vzor EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY opravuje takto:
i) bod II.4.4.2 se nahrazuje tímto:
„II.4.4.2. byla držena v zařízeních, kde nebyla hlášena venezuelská encefalomyelitida koní, hřebčí nákaza, surra
(Trypanosoma evansi), nakažlivá chudokrevnost koní, nakažlivá metritida klisen (Taylorella equigenitalis),
infekce virem vztekliny a sněť slezinná;“;
ii) v poznámkách k části I se kolonka I.27 nahrazuje tímto:
„Kolonka I.27:

„Typ“: Uveďte, zda se jedná o embrya získaná in vivo, oocyty získané in vivo, embrya
vyprodukovaná in vitro, nebo embrya podrobená mikromanipulaci.
„Identifikační číslo“: Uveďte identifikační číslo každého dárcovského zvířete.
„Identifikační značka“: Uveďte označení na pejetě nebo jiných baleních, v nichž jsou
oocyty nebo embrya v zásilce uloženy (uložena).
„Datum odběru/produkce“: Uveďte datum, kdy byly (byla) oocyty nebo embrya v zásilce
odebrány nebo vyprodukovány (odebrána nebo vyprodukována).
„Číslo schválení nebo registrační číslo závodu/zařízení/střediska“: Uveďte jedinečné číslo
schválení týmu pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral
nebo vyprodukoval.
„Množství“: Uveďte počet pejet nebo jiných balení s týmž označením.“.
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ROZHODNUTÍ
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/498
ze dne 22. března 2022,
kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro
lavinové tísňové majáky, družicové pozemské stanice a systémy, pozemní pohyblivé pozemské
stanice, námořní pohyblivé pozemské stanice, zařízení buňkových sítí IMT, pevné rádiové systémy,
vysílače digitální zemské televize, palubní letecké systémy mobilní komunikace, rádiová zařízení
provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s, přijímače zvukového vysílání, budiče
audio-frekvenčních indukčních smyček, primární dohledové radary a rádiová zařízení TETRA
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci,
změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES,
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS
a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (2) se předpokládá, že rádiová
zařízení, která jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy
v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky stanovenými v článku 3 uvedené směrnice,
na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Prováděcím rozhodnutím C(2015) 5376 (3) požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
(CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o vypracování a revizi harmonizovaných norem
pro rádiová zařízení na podporu směrnice 2014/53/EU (dále jen „žádost“).

(3)

Na základě žádosti vypracoval ETSI tyto nové harmonizované normy: EN 300 718-1 V2.2.1 pro lavinové tísňové
majáky, EN 303 345-3 V1.1.1 a N 303 345-4 V1.1.1 pro přijímače zvukového vysílání, N 303 348 V1.2.1 pro
budiče audio-frekvenčních indukčních smyček, EN 303 364-2 V1.1.1 pro primární dohledové radary, EN 303
372-1 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 a EN 303 981 V1.2.1 pro družicové
stanice a systémy a EN 303 758 V1.1.1 pro rádiová zařízení TETRA.

(1) Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62).
(3) Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 5376 ze dne 4. srpna 2015 týkající se žádosti o normalizaci předložené Evropskému výboru
pro normalizaci v elektrotechnice a Evropskému ústavu pro telekomunikační normy, pokud jde o rádiová zařízení, na podporu
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU.
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(4)

Na základě žádosti revidoval ETSI tyto harmonizované normy: EN 301444 V2.1.2, EN 301908-15 V11.1.2, EN
302296-2 V1.2.1, EN 302480 V2.1.2 a EN 302567 V1.2.1, na něž byly zveřejněny odkazy v řadě C Úředního
věstníku Evropské unie ve sdělení Komise 2018/C 326/04 (4). Výsledkem bylo přijetí těchto revidovaných
harmonizovaných norem: EN 301 444 V2.2.1 pro družicové stanice a systémy, EN 301 908-15 V15.1.1 pro
buňkové sítě IMT, EN 302 296 V2.2.1 pro vysílače digitální zemské televize, EN 302 480 V2.2.1 pro palubní
letecké systémy mobilní komunikace a EN 302 567 V2.2.1 pro rádiová zařízení provozovaná při přenosových
rychlostech násobku gigabitů/s.

(5)

Na základě žádosti revidoval ETSI i tyto harmonizované normy pro buňkové sítě IMT: EN 301 908-1 V13.1.1, EN
301 908-14 V13.1.1 a EN 301 908-18 V13.1.1, na něž byly doplněny odkazy do přílohy I prováděcího rozhodnutí
Komise (EU) 2020/167 (5). Výsledkem bylo přijetí těchto revidovaných harmonizovaných norem: EN 301 908-1
V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1 a EN 301 908-18 V15.1.1. Kromě toho revidoval ETSI harmonizovanou normu
EN 302 217-2 V3.2.2 pro pevné rádiové systémy, na niž byl doplněn odkaz do přílohy II prováděcího rozhodnutí
(EU) 2020/167. Výsledkem bylo přijetí revidované harmonizované normy EN 302 217-2 V3.3.1.

(6)

Komise spolu s ETSI posoudila, zda uvedené nové a revidované harmonizované normy vyhovují žádosti.

(7)

Harmonizované normy EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2
V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1,
EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 a EN 303 758 V1.1.1 splňují základní požadavky, které mají upravovat
a které jsou stanoveny v článku 3 směrnice 2014/53/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tyto normy v Úředním
věstníku Evropské unie.

(8)

Harmonizovaná norma EN 300 718-1 V2.2.1 v poslední větě bodu 5.1.3.1 nestanoví všechny podmínky pro
mechanismy ověřování, což umožňuje subjektivní výklad specifikací, které jsou v ní stanoveny. Kromě toho
nestanoví žádné požadavky týkající se odmítnutí falešné odezvy, což je parametr přijímače, který může souviset se
vznikem škodlivých interferencí. Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto měl být zveřejněn v Úředním
věstníku Evropské unie s omezením.

(9)

Harmonizovaná norma EN 301 444 V2.2.1 v druhém pododstavci bodu 5.2.1 nestanoví žádná ověřovací kritéria
pro plnění specifikací, které jsou v ní stanoveny, což umožňuje nejistotu, pokud jde o výsledky. Kromě toho v bodě
5.2.2.3.1 stanoví specifikace týkající se instalace zařízení, což není cílem harmonizované normy. Konečně v bodě
5.2.3 prvním pododstavci, v bodě 5.2.4 prvním pododstavci a v bodě 5.2.5 prvním pododstavci umožňuje výrobci
upravit zařízení za účelem zkoušení, což může vést k nepřesným výsledkům a způsobit vysokou míru nejistoty.
Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto měl být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie s omezením.

(10)

Harmonizovaná norma EN 301 908-1 V15.1.1 v poznámce 3 k bodu 5.3.2.1 umožňuje výrobci zvolit jinou
zkušební metodiku, než je metodika stanovená v uvedené normě. To může vést k různým výsledkům zkoušek
a vytvářet právní nejistotu. Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto měl být zveřejněn v Úředním věstníku
Evropské unie s omezením.

(4) Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních
koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci
právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Zveřejnění názvů
a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 114).
(5) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167 ze dne 5. února 2020 o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných
na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (Úř. věst. L 34, 6.2.2020, s. 46).
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(11)

Harmonizovaná norma EN 302 296 V2.2.1 v bodě 5.4.2.5 popisuje nepřesné uspořádání zkoušky prostřednictvím
spojovacího zařízení, což vytváří vysokou míru nejistoty při interpretaci výsledků. Odkaz na tuto harmonizovanou
normu by proto měl být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie s omezením.

(12)

Harmonizovaná norma EN 303 364-2 V1.1.1 v bodech 4.2.1.4 a 5.3.1.5 popisuje konkrétní scénář přenosu výkonu
mezi vysílačem a anténou prostřednictvím vlnovodů WR284/WG10/R32, což znamená, že zahrnuje pouze část
rozsahu základních požadavků, které má zahrnovat. Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto měl být
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie s omezením.

(13)

Harmonizovaná norma EN 303 372-1 V1.2.1 v bodě 4.3.5 stanoví, že se nepoužije za určitých technických
podmínek, pro které nejsou stanovena žádná zmírňující opatření, pokud jde o škodlivé interference. To může vést
ke škodlivé interferenci s družicovými sítěmi a jinými službami. Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto
měl být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie s omezením.

(14)

Harmonizovaná norma EN 303 980 V1.2.1 v bodě 6.1.1 druhé větě umožňuje výrobci zvolit jinou zkušební
metodiku, než je metodika stanovená v uvedené normě. To může vést k různým výsledkům zkoušek a vytvářet
právní nejistotu. Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto měl být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie
s omezením.

(15)

Harmonizovaná norma EN 303 981 V1.2.1 v bodě 6.1.1 druhé větě umožňuje výrobci zvolit jinou zkušební
metodiku, než je metodika stanovená v uvedené normě. To může vést k různým výsledkům zkoušek a vytvářet
právní nejistotu. Odkaz na tuto harmonizovanou normu by proto měl být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie
s omezením.

(16)

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/167 obsahuje seznam odkazů na harmonizované normy pro rádiová
zařízení vypracované na podporu směrnice 2014/53/EU, které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
zatímco příloha II uvedeného prováděcího rozhodnutí obsahuje seznam odkazů na takové harmonizované normy,
které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie s omezením.

(17)

Aby bylo zajištěno, že odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/53/EU jsou
uvedeny v seznamu v jednom aktu, měly by být odkazy na harmonizované normy EN 301 908-14 V15.1.1, EN
301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1,
EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 a EN
303 758 V1.1.1 zahrnuty do přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/167 a odkazy na harmonizované normy
EN 300 718-1 V2.2.1, EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 303 364-2 V1.1.1, EN
303 372-1 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 a EN 303 981 V1.2.1 by měly být zahrnuty do přílohy II uvedeného
prováděcího nařízení.

(18)

Harmonizované normy EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15
V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 a EN 302 567
V2.2.1 nahrazují harmonizované normy EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN
301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2
a EN 302 567 V1.2.

(19)

Je proto nezbytné v řadě C Úředního věstníku Evropské unie (6) zrušit odkazy na harmonizované normy EN 301 444
V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 a EN 302 567 V1.2.1. Příloha III
prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/167 obsahuje odkazy na harmonizované normy pro rádiová zařízení
vypracované na podporu směrnice 2014/53/EU, které se v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zrušují. Je proto
vhodné zařadit zmíněné odkazy do uvedené přílohy.

(6) Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 114.
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(20)

Je také nezbytné v řadě L Úředního věstníku Evropské unie zrušit odkazy na harmonizované normy EN 301 908-1
V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-18 V13.1.1 a EN 302 217-2 V3.2.2. Je proto vhodné vypustit
uvedené odkazy z příloh I a II prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/167.

(21)

Aby měli výrobci dostatek času na přípravu na používání harmonizovaných norem EN 301 444 V2.2.1, EN 301
908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2
V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 a EN 302 567 V2.2.1, je nezbytné odložit zrušení odkazů na
harmonizované normy EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15
V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 a EN 302 567
V1.2.1.

(22)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(23)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými
v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku
Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167 se mění takto:
1) příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí;
2) příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí;
3) příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. března 2022.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN
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PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/167 se mění takto:
1) položka 4 se zrušuje;
2) vkládá se položka 4a, která zní:
„4a.

EN 301 908-15 V15.1.1
Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 15: Opakovače pro
zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)“

3) položka 6 se zrušuje;
4) vkládá se položka 6a, která zní:
„6a.

EN 301 908-14 V15.1.1
Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 14: Základnové stanice (BS)
pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)“

5) položka 7 se zrušuje;
6) vkládá se položka 7a, která zní:
„7a.

EN 301 908-18 V15.1.1
Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 18: Základnové stanice (BS)
rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE; vydání 15“

7) doplňují se nové položky, které znějí:
č.

„12.

Odkaz na normu

EN 302 217-2 V3.3.1
Pevné rádiové systémy; Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body; Část 2: Digitální
systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz; Harmonizovaná norma pro přístup
k rádiovému spektru

13.

EN 302 480 V2.2.1
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA); Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému
spektru

14.

EN 302 567 V2.2.1
Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz

15.

EN 303 345-3 V1.1.1
Přijímače zvukového vysílání; Část 3: Služba FM zvukového vysílání;

16.

EN 303 345-4 V1.1.1
Přijímače zvukového vysílání; Část 4: Služba DAB zvukového vysílání;

17.

EN 303 348 V1.2.1
Budiče audiofrekvenčních indukčních smyček až do 45 A v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz

18.

EN 303 372-2 V1.2.1
Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Zařízení pro příjem družicového vysílání; Část 2: Vnitřní
jednotky
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EN 303 413 V1.2.1
Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS);
Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 164 MHz až 1 300 MHz a 1 559 MHz až 1 610
MHz

20.

EN 303 758 V1.1.1
Rádiová zařízení TETRA používající modulaci s proměnnou obálkou provozovaná v šířce pásma kanálu 25
kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz“.
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PŘÍLOHA II

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/167 se mění takto:

1) položka 5 se zrušuje;

2) doplňují se nové položky, které znějí:
č.

„14.

Odkaz na normu

EN 300 718-1 V2.2.1
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz; Systémy vysílač-přijímač; Část 1: Harmonizovaná norma
pro přístup k rádiovému spektru
Informace 1: Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem
stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije poslední věta bodu 5.1.3.1 této normy.
Informace 2: Tato harmonizovaná norma nezakládá předpoklad shody, pokud jde o odmítnutí falešné
odpovědi.

15.

EN 301 444 V2.2.1
Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES) a námořní
pohyblivé pozemské stanice (MMES) zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace provozované
v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz
Informace: Soulad s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem
stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, pokud se použije některé z následujících ustanovení:
a) bod 5.2.1 druhý pododstavec této normy,
b) bod 5.2.2.3.1 této normy;
c) bod 5.2.3 první pododstavec této normy;
d) bod 5.2.4 první pododstavec této normy;
e) bod 5.2.5 první pododstavec této normy.

16.

EN 301 908-1 V15.1.1
Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 1: Úvod a společné
požadavky
Informace: Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem
stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije poznámka 3 bodu 5.3.2.1 této normy.

17.

EN 302 296 V2.2.1
Vysílače digitální zemské televize
Informace: Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem
stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se v uspořádání zkoušky stanoveném v bodě
5.4.2.5 této normy použije spojovací zařízení.

18.

EN 303 364-2 V1.1.1
Primární dohledový radar (PSR); Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 2: Snímače
PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 2 700 MHz až 3 100 MHz (pásmo S)
Informace: Pokud jde o body 4.2.1.4 a 5.3.1.5 této harmonizované normy, shoda s touto harmonizovanou
normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice
2014/53/EU pro zařízení, která pro přenos výkonu mezi vysílačem a anténou nevyužívají vlnovody
WR284/WG10/R32.
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EN 303 372-1 V1.2.1
Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Zařízení pro příjem družicového vysílání; Část 1: Venkovní
jednotky přijímací v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz
Informace: Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem
stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije následující věta bodu 4.3.5 této normy.
„Tento požadavek se nepoužije v případě, že je venkovní jednotka navržena pro konkrétní družicovou síť,
která využívá obě polarizace“.

20.

EN 303 980 V1.2.1
Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Pozemské stanice pevné a v pohybu komunikující
s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz
Informace: Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem
stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije druhá věta bodu 6.1.1 této normy.

21.

EN 303 981 V1.2.1
Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu
provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy
(WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz
Informace: Shoda s touto harmonizovanou normou nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem
stanoveným v čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/53/EU, jestliže se použije druhá věta bodu 6.1.1 této normy“.
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PŘÍLOHA III

V příloze III prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/167 se doplňují nové položky, které znějí:
č.

„22.

Odkaz na normu

EN 301 444 V2.1.2

Datum zrušení

29. září 2023

Družicové pozemské stanice a systémy (SES); Harmonizovaná norma pokrývající
základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské
stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující
hlasové a/nebo datové komunikace
23.

EN 301 908-1 V13.1.1

29. září 2023

Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 1: Úvod
a společné požadavky
24.

EN 301 908-14 V13.1.1

29. září 2023

Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 14:
Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
25.

EN 301 908-15 V11.1.2

29. září 2023

Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2
Směrnice 2014/53/EU; Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský
rádiový přístup (E-UTRA FDD)
26.

EN 301 908-18 V13.1.1

29. září 2023

Buňkové sítě IMT; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Část 18:
Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA
a GSM/EDGE
27.

EN 302 217-2 V3.2.2

29. září 2023

Pevné rádiové systémy; Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body;
Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz;
Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
28.

EN 302 296-2 V1.2.1

29. září 2023

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Vysílací zařízení pro službu
digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T); Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající
základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
29.

EN 302 480 V2.1.2

29. září 2023

Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA); Harmonizovaná norma
pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
30.

EN 302 567 V1.2.1
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN); Systémy WAS/RLAN pracující při
přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz; Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

29. září 2023“
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/499
ze dne 23. března 2022,
kterým se schvalují změny vnitrostátních plánů zavádění systémů potvrzování údajů v souladu
s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009, pokud jde o Kypr a Slovinsko
(oznámeno pod číslem C(2022) 1844)
(Pouze řecké a slovinské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství
k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES)
č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES)
č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES)
č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 109 odst. 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na předložení změn vnitrostátních plánů zavádění systémů potvrzování údajů Kyprem a Slovinskem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 109 odst. 8 nařízení (ES) č. 1224/2009 mají členské státy vypracovat vnitrostátní plány zavádění systému
potvrzování údajů zaznamenaných v souladu s uvedeným nařízením, které jim umožní stanovit priority pro
validaci a křížové kontroly a následná opatření řešící nesrovnalosti na základě řízení rizik. Změny těchto plánů se
předkládají Komisi ke schválení.

(2)

Dne 23. června 2021 předložilo Slovinsko Komisi ke schválení změny svého stávajícího vnitrostátního plánu, které
byly schváleny prováděcím rozhodnutím Komise 2013/82/EU (2). Uvedené změny splňují podmínky stanovené
v článku 109 nařízení (ES) č. 1224/2009 a v článcích 143 až 145 prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 404/2011 (3). Měly by být proto schváleny.

(3)

Dne 3. září 2021 předložil Kypr Komisi ke schválení změny svého stávajícího vnitrostátního plánu, které byly
schváleny prováděcím rozhodnutím 2013/82/EU. Uvedené změny splňují podmínky stanovené v článku 109
nařízení (ES) č. 1224/2009 a v článcích 143 až 145 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011. Měly by být proto
schváleny.

(4)

Toto rozhodnutí je schvalujícím rozhodnutím ve smyslu čl. 109 odst. 8 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/82/EU ze dne 13. února 2013 o schvalování vnitrostátních plánů zavádění systémů potvrzování
údajů v souladu s čl. 109 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze strany Komise (Úř. věst. L 44, 15.2.2013, s. 18).
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112,
30.4.2011, s. 1).
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Komise bude sledovat uplatňování a účinné fungování vnitrostátních plánů. Pokud výsledky ověřování, inspekcí
a auditů, které provádí Komise v rámci hlavy X nařízení (ES) č. 1224/2009, prokáží, že plány nemají schopnost
zajistit, aby byly údaje oznámené Komisi podle článku 33 nařízení (ES) č. 1224/2009 úplné, přesné a oznamované
v zákonných lhůtách, může Komise požádat členské státy, aby své plány patřičným způsobem pozměnily,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Změny vnitrostátního plánu zavádění systému potvrzování údajů, které Kypr v souladu s čl. 109 odst. 8 nařízení (ES)
č. 1224/2009 předložil dne 3. září 2021, se schvalují.
Článek 2
Změny vnitrostátního plánu zavádění systému potvrzování údajů, které Slovinsko v souladu s čl. 109 odst. 8 nařízení (ES)
č. 1224/2009 předložilo dne 23. června 2021, se schvalují.
Článek 3
Pokud se bude Komise na základě výsledků ověřování, inspekcí a auditů, které provádí v rámci hlavy X nařízení (ES)
č. 1224/2009, domnívat, že plány potvrzování údajů schválené podle článků 1 a 2 nezajišťují účinné plnění povinností,
jež jsou stanoveny v článku 109 nařízení (ES) č. 1224/2009, členskými státy, může po konzultaci s dotčenými členskými
státy požadovat změnu těchto plánů. Členské státy změní své plány potvrzování údajů v souladu s tímto požadavkem.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno Kyperské republice a Republice Slovinsko.

V Bruselu dne 23. března 2022.

Za Komisi
Virginijus SINKEVIČIUS
člen Komise

29.3.2022
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/500
ze dne 25. března 2022,
kterým se vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině stanoví jako mimořádná událost způsobující
významné narušení trhů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje
Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (1), a zejména na čl. 26 odst. 2 druhý
pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině, která probíhá od 24. února 2022, postihla hospodářské subjekty Unie
v odvětví rybolovu a akvakultury. Narušení obchodních toků s klíčovými komoditami pro odvětví rybolovu
a akvakultury z Ruska a Ukrajiny prudce zrychlilo růst cen klíčových vstupů, jako jsou energie a suroviny.
Nedostupnost dopravy má na obchod mezi Ukrajinou a Unií rovněž závažný dopad, neboť ukrajinská letiště byla
zasažena ruskými útoky a veškeré komerční dopravní činnosti v ukrajinských přístavech byly pozastaveny. Tato
krize bude mít pravděpodobně vážné důsledky pro dodávky obilovin, rostlinných olejů a bělomasých ryb
z Ukrajiny a Ruska do Unie, což povede k výraznému zvýšení cen rybích krmiv, které se přidá k současným prudce
rostoucím cenám energií, nebo k nedostatku klíčových surovin. Část loďstva Unie ukončila rybolovné činnosti
s ohledem na klesající ziskovost této činnosti a na skutečnost, že nárůst vstupních nákladů nelze kompenzovat.
Rybářská plavidla působící v Černém moři rovněž čelí hrozbě možných vojenských operací, což vede
k preventivnímu pozastavení jejich činnosti. Kombinovaný dopad tohoto zvýšení nákladů a nedostatku dodávek je
pociťován také v odvětví chovu a zpracování mořských plodů. V důsledku toho dochází k významnému narušení
trhů způsobenému závažným zvýšením nákladů a narušením obchodu, což vyžaduje účinná a účelná opatření.

(2)

Podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1139 může za takových okolností Evropský námořní, rybářský
a akvakulturní fond (ENRAF) poskytovat náhradu za určité náklady, které jinak nejsou pro takovou náhradu
způsobilé, tj. náhradu za ušlé příjmy nebo dodatečné náklady hospodářským subjektům v odvětví rybolovu
a akvakultury a náhradu uznaným organizacím producentů a sdružením organizací producentů, které skladují
produkty rybolovu v souladu s články 30 a 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (2).

(3)

V souladu s čl. 26 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2021/1139 je zvláštní režim podpory pro mimořádné
události způsobující významné narušení trhů omezen na specifický cíl podporovat uvádění na trh, kvalitu
a přidanou hodnotu produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů. V souladu s čl. 26
odst. 2 druhým pododstavcem se režim podpory použije pouze tehdy, pokud Komise stanoví, že došlo
k mimořádné události způsobující takové narušení.

(4)

Je proto vhodné stanovit, že ruská vojenská agrese vůči Ukrajině je mimořádnou událostí, která způsobuje významné
narušení trhů.

(1) Úř. věst. L 247, 13.7.2021, s. 1.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu
a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst.
L 354, 28.12.2013, s. 1).
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(5)

Podle článku 39 nařízení (EU) 2021/1139 se náhrada dodatečných nákladů nebo ušlého příjmu a jiná náhrada
poskytovaná podle uvedeného nařízení poskytuje některou z forem uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. b) až e)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (3). Metodiky stanovené za tímto účelem členskými státy
musí být v souladu s čl. 53 odst. 3 uvedeného nařízení.

(6)

Podle čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060 jsou výdaje způsobilé pro příspěvek z ENRAF, pokud vznikly příjemci
a byly uhrazeny při provádění operací mezi datem předložení programu ENRAF členským státem Komisi nebo 1.
lednem 2021, podle toho, co nastane dříve, a 31. prosincem 2029. Výdaje vzniklé v důsledku narušení trhů
způsobeného mimořádnou událostí, jejíž výskyt je stanoven tímto rozhodnutím, by však měly být způsobilé pro
podporu podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1139 ode dne 24. února 2022, tj. ode dne zahájení vojenské
agrese Ruska vůči Ukrajině. Pokud jde o vznik výdajů, jelikož hospodářské subjekty v odvětví rybolovu
a akvakultury mohou být ovlivněny důsledky narušení trhů po dobu několika měsíců, měly by být výdaje způsobilé,
pokud vznikly do 31. prosince 2022.

(7)

Vzhledem k potřebě rychlého poskytnutí podpory uvedené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1139 by toto
rozhodnutí mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pro účely čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1139 se vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině ode dne 24. února 2022 považuje
za mimořádnou událost způsobující významné narušení trhů.
Článek 2
Výdaje, na které lze poskytnout podporu na základě tohoto rozhodnutí, jsou způsobilé, pokud vznikly v období od
24. února do 31. prosince 2022 a byly uhrazeny do 31. prosince 2029.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. března 2022.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro
regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský
a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost
a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).
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