
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/561 

ze dne 11. dubna 2016, 

kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární 
osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského 

státu 

(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. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních 
přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na čl. 25 odst. 2 uvedeného 
nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že psi, kočky a fretky, kteří jsou přemísťováni do členského státu z určitého 
území nebo třetí země v rámci neobchodního přesunu, musí být provázeni identifikačním dokladem ve formátu 
veterinárního osvědčení. Část 1 přílohy IV prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 (2) stanoví vzorové 
veterinární osvědčení. 

(2)  Ve vzorovém veterinárním osvědčení se zmiňuje požadavek úspěšného testu imunitní odpovědi na očkování proti 
vzteklině, který by měl být proveden v souladu s přílohou IV nařízení (EU) č. 576/2013 na vzorcích krve 
odebraných psům, kočkám a fretkám pocházejícím z území nebo třetí země jiných než uvedených na seznamu 
v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 nebo jejichž tranzit je přes toto území nebo třetí zemi 
plánován. 

(3)  Po opakovaných případech padělání laboratorních protokolů o výsledcích sérologického testu prokazujícího titr 
protilátek proti vzteklině je vhodné připomenout úředníkům vydávajícím osvědčení na územích nebo ve třetích 
zemích, že uspokojivé výsledky tohoto testu by neměly být potvrzeny, pokud nebyla ověřena pravost labora
torního protokolu. Za tímto účelem by měly být do veterinárního osvědčení zahrnuty zvláštní pokyny. 

(4)  Úředníci vydávající osvědčení ve třetích zemích kromě toho chybně vykládají položku pro datum označování 
psů, koček nebo fretek v části I veterinárního osvědčení, což působí problémy při kontrolách na vnějších 
hranicích Unie. Aby se zabránilo jakémukoli nedorozumění, měla by být tato položka odstraněna z části I veteri
nárního osvědčení, která popisuje zvířata, a vložena do části II tohoto osvědčení, jež se týká osvědčování. Do 
části II by rovněž měla být zahrnuta zvláštní poznámka s pokyny týkající se ověřování označení. 

(5)  Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. 

(6) Aby se zamezilo jakémukoli narušení přesunů, mělo by být po přechodné období povoleno používání veteri
nárních osvědčení vydaných v souladu s částí 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 před datem 
použitelnosti tohoto nařízení. 

(7)  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny 
a krmiva, 
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(1) Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1. 
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny 

psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzu
jících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, 
s. 109). 



PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. 

Článek 2 

Po přechodné období do 31. prosince 2016 mohou členské státy povolit vstup psů, koček nebo fretek přemísťovaných 
do členského státu z určitého území nebo třetí země v rámci neobchodního přesunu, kteří jsou provázeni veterinárním 
osvědčením vydaným nejpozději 31. srpna 2016 v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy IV prováděcího 
nařízení (EU) č. 577/2013 ve znění platném před změnami zavedenými tímto nařízením. 

Článek 3 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne 1. září 2016. 

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

V Bruselu dne 11. dubna 2016. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  

12.4.2016 L 96/27 Úřední věstník Evropské unie CS     



PŘÍLOHA 

Část 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 se nahrazuje tímto: 

„ČÁST 1 
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