
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1746 

ze dne 30. září 2015, 

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 750/2014 a prodlužuje doba použitelnosti ochranných 
opatření v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních 
kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS 
a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 a 7 uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 750/2014 (2) bylo přijato v návaznosti na hlášení onemocnění způsobeného 
novým enterálním koronavirem prasat, jehož příčinou jsou nově se objevující alfakoronaviry prasat, včetně viru 
epizootické diarrhoey prasat a nového deltakoronaviru prasat, v Severní Americe. Uvedené prováděcí nařízení 
stanoví ochranná opatření v souvislosti se vstupem zásilek živých prasat určených k chovu a produkci z oblastí 
výskytu onemocnění způsobeného uvedenými viry do Unie, jejichž účelem je poskytnout nezbytné záruky na 
úrovni hospodářství původu a zabránit zavlečení epizootické diarrhoey prasat způsobené uvedenými viry do 
Unie. Uvedená ochranná opatření se použijí do dne 12. ledna 2015. 

(2)  Prováděcí nařízení (EU) č. 750/2014 bylo změněno prováděcím nařízením (EU) č. 1306/2014 (3) za účelem 
prodloužení doby jeho použitelnosti do 31. října 2015, neboť od přijetí prováděcího nařízení (EU) č. 750/2014 
se epizootologická situace ve třetích zemích zasažených onemocněním způsobeným novým enterálním 
koronavirem prasat, jehož příčinou jsou nově se objevující alfakoronaviry prasat, včetně viru epizootické 
diarrhoey prasat a nového deltakoronaviru prasat, pokud jde o riziko rozšíření těchto enterokoronavirů, 
nezměnila. 

(3)  S ohledem na vývoj situace týkající se uvedeného onemocnění v dotyčných třetích zemích a s ohledem na to, že 
nejsou k dispozici nové vědecké poznatky, by ochranná opatření zavedená prováděcím nařízením (EU) 
č. 750/2014 měla být prodloužena do konce října 2016. Doba použitelnosti uvedeného prováděcího nařízení by 
měla být proto odpovídajícím způsobem změněna. 

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

V čl. 2 druhém pododstavci prováděcího nařízení (EU) č. 750/2014 se slova „31. října 2015“ nahrazují slovy „31. října 
2016“. 

Článek 2 

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

1.10.2015 L 256/5 Úřední věstník Evropské unie CS     

(1) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. 
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 750/2014 ze dne 10. července 2014 o ochranných opatřeních v souvislosti s epizootickou diarrhoeou 

prasat, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz prasat do Unie (Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 91). 
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1306/2014 ze dne 8. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 750/2014 

a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat (Úř. věst. L 351, 9.12.2014, s. 1). 



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

V Bruselu dne 30. září 2015. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  

1.10.2015 L 256/6 Úřední věstník Evropské unie CS     
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