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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/922
z 10. júna 2016,
ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, území
alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup čerstvého mäsa do Únie
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa
riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na
trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4 písm. c),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 206/2010 (2) sa okrem iného stanovujú podmienky pre vstup zásielok čerstvého
mäsa určitých kopytníkov do Únie. V časti 1 prílohy II k uvedenému nariadeniu sa stanovuje zoznam tretích
krajín, území a ich častí, z ktorých je povolený vstup takýchto zásielok do Únie, ako aj osobitné podmienky alebo
dodatočné záruky vyžadované pri zásielkach z určitých tretích krajín.

(2)

Argentína a Brazília sú regionalizované na účely zahrnutia do tohto zoznamu. Regionalizované územia sú
uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 ako časti uvedených krajín, z ktorých je povolený
vstup zásielok čerstvého mäsa určitých kopytníkov do Únie.

(3)

Štyri časti územia Argentíny sú uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 ako časti územia,
z ktorých je povolený vstup zásielok čerstvého mäsa určitých kopytníkov do Únie. Dátumy, od ktorých sa takéto
zvieratá môžu zabíjať, aby bol možný vstup čerstvého mäsa týchto zvierat do Únie, sú uvedené ako dátumy
začatia pre každú časť územia Argentíny. Pri niektorých z týchto častí sa na odstránenie určitých rizík pre zdravie
zvierat spojených so vstupom čerstvého mäsa do Únie vzťahujú dodatočné záruky a osobitné podmienky.

(4)

Argentína požiadala o aktualizáciu položiek uvedených častí jej územia s cieľom zlúčiť určité časti jej územia
v závislosti od toho, či sa dodatočné záruky a osobitné podmienky vzťahujú alebo nevzťahujú na uvedené časti.
To by malo objasniť regionalizáciu Argentíny. Keďže na súčasnú regionalizáciu sa vzťahujú rôzne dátumy začatia,
uplatňovať by sa mal najneskorší dátum začatia zo zlúčených častí územia. Keďže vstup čerstvého mäsa voľne
žijúcich nedomestikovaných kopytníkov, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie „RUW“, nie je povolený zo všetkých
týchto častí Argentíny, malo by sa to uviesť v poznámke pod čiarou.

(5)

Oblasť Argentíny podliehajúca prísnemu dohľadu, zriadená pozdĺž hranice s Bolíviou a Paraguajom, je
v súčasnosti súčasťou územia Argentíny, ktoré je Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) uznané ako
zóna bez výskytu slintačky a krívačky (FMD), kde sa vykonáva očkovanie (3). Argentína požiadala, aby sa z tejto
oblasti povolil vstup čerstvého mäsa určitých domácich a voľne žijúcich kopytníkov do Únie. Vzhľadom na to, že
oblasť je uznaná za zónu bez výskytu slintačky a krívačky, kde sa vykonáva očkovanie, a na to, že Argentína na
podporu svojej žiadosti poskytla dostatočné záruky týkajúce sa zdravia zvierat, z uvedenej oblasti by sa mal
povoliť vstup čerstvého mäsa určitých domácich a voľne žijúcich kopytníkov do Únie s rovnakými dodatočnými
zárukami, ktoré sa vzťahujú na ostatné časti Argentíny bez výskytu slintačky a krívačky s očkovaním.

(1) Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých
sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení
(Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1).
(3) http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/.
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(6)

Oblasť Brazílie podliehajúca prísnemu dohľadu, zriadená pozdĺž hranice s Paraguajom, je v súčasnosti súčasťou
územia Brazílie, ktoré je organizáciou OIE uznané ako zóna bez výskytu slintačky a krívačky, kde sa vykonáva
očkovanie (1). Brazília požiadala, aby sa z tejto oblasti povolil vstup čerstvého mäsa domáceho hovädzieho
dobytka do Únie. Vzhľadom na to, že oblasť je uznaná za zónu bez výskytu slintačky a krívačky, kde sa vykonáva
očkovanie, a na to, že Brazília na podporu svojej žiadosti poskytla dostatočné záruky týkajúce sa zdravia zvierat,
z uvedenej oblasti by sa mal povoliť vstup čerstvého mäsa domáceho hovädzieho dobytka do Únie s rovnakými
dodatočnými zárukami, ktoré sa vzťahujú na ostatné časti Argentíny bez výskytu slintačky a krívačky
s očkovaním.

(7)

Časť 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Aby sa predišlo akémukoľvek narušeniu vstupu zásielok čerstvého mäsa určitých druhov kopytníkov do Únie, na
prechodné obdobie by mali byť naďalej povolené veterinárne osvedčenia s uvedením kódu územia AR-4 vydané
v súlade s nariadením (EÚ) č. 206/2010 pred prijatím zmien zavedených týmto nariadením.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá,
potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Časť 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Prechodné ustanovenia
Na prechodné obdobie do 1. septembra 2016 sa naďalej povoľuje vstup do Únie zásielok čerstvého mäsa určitých
kopytníkov z Argentíny, ktoré sprevádza veterinárne osvedčenie pre čerstvé mäso, v ktorom je uvedený kód územia
AR-4 v súlade s časťou 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 pred zavedením zmien týmto nariadením, za
predpokladu, že uvedené osvedčenie bolo vydané najneskôr 1. augusta 2016.
Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 10. júna 2016
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

(1) http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/.

11.6.2016

PRÍLOHA

Časť 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa mení takto:
1. Položka týkajúca sa Argentíny sa nahrádza takto:
AR-0

celá krajina

EQU

AR-1

provincie:

BOV

Buenos Aires,
Catamarca,

SK

„AR – Argentína

A

1

1. augusta 2010

RUF
RUW (*)

Corrientes (*),
Entre Ríos,
La Rioja,
Úradný vestník Európskej únie

Mendoza,
Misiones,
časť provincie Neuquén (okrem územia zahrnutého v AR-2),
časť provincie Río Negro (okrem územia zahrnutého v AR-2),
San Juan,
San Luis,
Santa Fe,
Tucuman,
Cordoba,
La Pampa,
Santiago del Estero,
Chaco,
Formosa,
Jujuy,
Salta (okrem územia zahrnutého v AR-3)
AR-2

provincie:

BOV
OVI

Santa Cruz,

RUW

Tierra del Fuego,

RUF
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Chubut,

1. augusta 2008

L 154/24

časť Neuquén (okrem zóny východne od provinčnej cesty 17 v Confluencii
a zóny východne od provinčnej cesty 17 v Picun Leufú),

AR-3

časť Salta: oblasť široká 25 km od hranice s Bolíviou a Paraguajom, ktorá
sa tiahne od okresu Santa Catalina v provincii Jujuy po okres Laishi v pro
vincii Formosa (predošlá nárazníková zóna podliehajúca prísnemu do
hľadu)

SK

časť Río Negro (okrem týchto oblastí: v Avellanede zóna severne od pro
vinčnej cesty 7 a východne od provinčnej cesty 250, v Conese zóna vý
chodne od provinčnej cesty 2, v El Cuy zóna severne od provinčnej cesty 7
od jej križovatky s provinčnou cestou 66 po hranicu s departementom
Avellaneda a v San Antoniu zóna východne od provinčných ciest 250 a 2).
BOV

A

1

1. júla 2016

RUF
RUW

(*) V prípade ‚RUW‘: okrem týchto departementov provincie Corrientes: departementy Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme a San Luís del Palmar.“

2. Položka týkajúca sa Brazílie sa nahrádza takto:
BR-0

celá krajina

EQU

BR-1

štát Minas Gerais,

BOV

AaH

1

1. decembra
2008

štát Espírito Santo,
štát Goiás,
štát Mato Grosso,
štát Rio Grande do Sul,
štát Mato Grosso do Sul (okrem územia zahrnutého v BR-4).
BR-2

štát Santa Catarina

BOV

AaH

1

31. januára 2008

BR-3

štáty Paraná a São Paulo

BOV

AaH

1

1. augusta 2008

BR-4

časť štátu Mato Grosso do Sul: oblasť široká 15 km od vonkajších hraníc
v samosprávnych obciach Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio
João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas,
Japorã, a Mundo Novo a oblasť v samosprávnych obciach Corumbá a Ladá
rio (bývalá určená oblasť podliehajúca prísnemu dohľadu)

BOV

AaH

1

1. júla 2016“
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„BR – Brazília
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