
ROZHODNUTÍ 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 4. června 2014, 

kterým se mění přílohy rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o veteri
nární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koní z některých částí území 

Indie 

(oznámeno pod číslem C(2014) 3582) 

(Text s významem pro EHP) 

(2014/332/EU) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, 
spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní vete
rinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) 
uvedené směrnice, 

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých 
a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 15 písm. a), čl. 16 odst. 2 a čl. 19 úvodní větu 
a písm. a) a b) uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární podmínky pro dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz 
koňovitých do Unie je povolen pouze z těch třetích zemí, které splňují určité veterinární požadavky. 

(2)  Rozhodnutí Komise 92/260/EHS (3) stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro 
dočasný dovoz evidovaných koní do Unie na dobu kratší než 90 dnů ze třetích zemí zařazených do specifických 
sanitárních skupin stanovených v příloze I uvedeného rozhodnutí. Příloha II uvedeného rozhodnutí stanoví vzory 
veterinárních osvědčení, která musí doprovázet zvířata přijíždějící ze třetích zemí zařazených do odpovídajících 
sanitárních skupin. 

(3)  Rozhodnutí Komise 93/197/EHS (4) stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro 
dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Unie ze třetích zemí zařazených do 
specifických sanitárních skupin stanovených v příloze I uvedeného rozhodnutí. Zmíněná příloha rovněž uvádí 
kategorii koňovitých, jejichž dovoz z dané třetí země je povolen. Příloha II uvedeného rozhodnutí stanoví vzory 
veterinárních osvědčení, která musí doprovázet zvířata přijíždějící ze třetích zemí zařazených do odpovídajících 
sanitárních skupin. 
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(1) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. 
(2) Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1. 
(3) Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz 

evidovaných koní (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67). 
(4) Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných 

koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16). 



(4)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (1) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze 
kterých mají členské státy povolit dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí ostatní podmín
ky, které se na tento dovoz vztahují. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí. 

(5)  Z dostupných informací vyplývá, že Indie je prostá moru koní v souladu s právními předpisy Unie a poslední 
případ moru koní byl zaznamenán v roce 1963. Indie je rovněž po dobu dvou let prostá venezuelské encefalo
myelitidy koní, která v uvedené třetí zemi nebyla nikdy zaznamenána. Nicméně vozhřivka se na částech území 
Indie vyskytuje a o výskytu hřebčí nákazy není k dispozici dostatek informací. 

(6)  S ohledem na epizootologickou situaci v Indii, pokud jde o nákazy přenosné na koňovité, by uvedená třetí země 
měla být zařazena do sanitární skupiny C stanovené v příloze I rozhodnutí 92/260/EHS a 93/197/EHS. 

(7)  Jelikož riziko nákazou vozhřivky je menší pro evidované koně, je vhodné omezit dovoz koňovitých do Unie na 
evidované koně a požadovat, aby uvedení evidovaní koně dovážení do Unie v souladu s rozhodnutími 
92/260/EHS nebo 93/197/EHS byli podrobeni vyšetření na vozhřivku a hřebčí nákazu. Vzor veterinárního osvěd
čení „C“ stanovený v příslušné příloze II uvedených rozhodnutí by proto měl stanovit tato vyšetření pro dovoz 
uvedených evidovaných koní z Indie. 

(8)  Přílohy I a II rozhodnutí 92/260/EHS a rozhodnutí 93/197/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem 
změněny. 

(9)  Dopisem ze dne 31. prosince 2013 informovala Indie Komisi o vytvoření pásma prostého nákaz koňovitých 
v Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, základna Mérat, distrikt Mérat, divize Mérat ve státě Uttarpradéš 
a poskytla nezbytné záruky požadované v souladu s článkem 12 směrnice 2009/156/ES. 

(10)  Až do výsledku auditní mise Komise a vzhledem k tomu, že si Indie přeje zúčastnit se Světových jezdeckých her 
Mezinárodní jezdecké federace (FEI), které se budou konat v Normandii ve Francii v srpnu 2014, by mělo být 
pásmo prosté nákaz koňovitých vytvořené v Indii dočasně schváleno do října 2014. 

(11)  Regionalizace by měla také zahrnovat přístupové cesty pro přesun evidovaných koní z pásma prostého nákaz 
koňovitých na nejbližší mezinárodní letiště, pro něž Indie předložila standardní operační postupy a opatření 
biologické bezpečnosti. 

(12)  Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. 

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

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Přílohy I a II rozhodnutí 92/260/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí. 

Článek 2 

Přílohy I a II rozhodnutí 93/197/EHS se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí. 

Článek 3 

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí. 
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(1) Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské 
státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS 
a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1). 



Článek 4 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 

V Bruselu dne 4. června 2014. 

Za Komisi 
Tonio BORG 

člen Komise  
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PŘÍLOHA I 

Přílohy I a II rozhodnutí 92/260/EHS se mění takto: 

1)  V příloze I se seznam třetích zemí zařazených do sanitární skupiny C nahrazuje tímto: 

„Sanitární skupina C (1) 

Kanada (CA), Čína (3) (CN), Hongkong (HK), Indie (3) (IN), Japonsko (JP), Korejská republika (KR), Macao (MO), 
Malajsie (poloostrov) (MY), Singapur (SG), Thajsko (TH), Spojené státy americké (US)“ 

2)  V příloze II se ve vzoru veterinárního osvědčení C v oddíle III písmeno l) nahrazuje tímto: 

„l)  Jestliže kůň pochází z Číny (1) (3), Indie (1) (3) nebo Thajska (3), byl u něj proveden test reakce vazby komplementu 
na vozhřivku a na hřebčí nákazu s negativními výsledky při rozředění séra v poměru 1:10 ze vzorku krve odebra
ného během 10 dnů před vývozem dne … (4) (5).“   

PŘÍLOHA II 

Přílohy I a II rozhodnutí 93/197/EHS se mění takto: 

1)  V příloze I se seznam třetích zemí zařazených do sanitární skupiny C nahrazuje tímto: 

„Sanitární skupina C (1) 

Kanada (CA), Čína (2) (3) (CN), Hongkong (3) (HK), Indie (2) (3)(IN), Japonsko (3) (JP), Korejská republika (3) (KR), Macao 
(3) (MO), Malajsie (poloostrov) (3) (MY), Singapur (3) (SG), Thajsko (3) (TH), Spojené státy americké (US)“ 

2)  V příloze II se ve vzoru veterinárního osvědčení C v oddíle III písmeno m) nahrazuje tímto: 

„m)  Jestliže kůň pochází z Číny (1) (3), Indie (1) (3)nebo Thajska (3), byl u něj proveden test reakce vazby komplementu 
na vozhřivku a na hřebčí nákazu s negativními výsledky při rozředění séra v poměru 1:10 ze vzorku krve 
odebraného během 10 dnů před vývozem dne … (4).“  
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PŘÍLOHA III 

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění takto: 

1)  V pořadí podle kódů zemí ISO se vkládá nový řádek, který zní: 

„IN Indie 

IN-0 celá země C – – – – – – – – –  

IN-1 

pásmo prosté nákaz koňovitých 
v Remount and Veterinary Corps 
(RVC) Centre, základna Mérat, distrikt 
Mérat, divize Mérat, stát Uttarpradéš 
včetně silničního spojení na letiště 
v Dillí a z něj 
(viz pole 6) 

C X – X – – – – – – platí do 31. října 2014“  

2)  Doplňuje se nové pole 6, které zní: 

„Pole 6:  

IN Indie IN-1 Pásmo prosté nákaz koňovitých v Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, základna Mérat, distrikt Mérat, divize Mérat, stát Uttarpradéš (lokalizace: 
29.028893, 77.731018 nebo +29° 01′ 44,01″, +77° 43′ 51,66″) a obklopené 10 km pásmem dozoru, včetně přístupu přes silnice Roorkee, Mawana a Delhi 
Road na národní dálnici č. 58, dále po Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, 
Mahatma Road, Vandemataram Marg, národní dálnici č. 8, Airport Road, Ullan Batar Marg na Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové v Dillí.“   
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