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320
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach
zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na
vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003
Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí

hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín sa
mení takto:
1. § 1 sa vypúšťa.
2. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
„§ 14a
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č.1.“.
3. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárno-zdravotných podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami hospodárskeho dobytka vo vnútri Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 9) v znení
– smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 10),
– smernice Rady 93/52/EHS z 24. júna 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/556/EHS o podmienkach pre
zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci Spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 14),
– rozhodnutia Komisie 94/113/EHS z 8. februára 1994, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/556/EHS
o podmienkach na zdravotný stav zvierat, platných pre obchodovanie v rámci Spoločenstva s embryami domáceho hovädzieho dobytka a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 16).
2. Rozhodnutie Komisie 2006/60/ES z 2. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k smernici Rady
89/556/EHS, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia pre obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka
v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 031, 3. 2. 2006).“.
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„Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 291/2003 Z. z.

4. Príloha č. 5 znie:

VZOR
Zdravotný certifikát
EURÓPSKE SPOLOýENSTVO
I.1. OdosielateĐ

Certifikát pre obchod vo vnútri Spoloþenstva
I.2. Referenþné þíslo certifikátu
I.2.a. Miestne referenþné þíslo

Meno

I.3. Príslušný ústredný orgán

Adresa

I.4. Príslušný miestny orgán

ýasĢ I: Podrobnosti týkajúce sa predloženej zásielky

PSý
I.5. Príjemca

I.6. ýíslo(a) súvisiacich originálnych certifikátov

Meno
Adresa

I.7.

PSý
I.8. Krajina pôvodu

ISO kód

I.9. Región (oblasĢ)
pôvodu

I.10. Krajina urþenia

Tím pre embryá

Schválený orgán

SchvaĐovacie þíslo

Schválený orgán
Chov
Meno

Adresa

Adresa

PSý

PSý

I.14.

I.15.

I.16. Dopravný prostriedok

I.17.

Lietadlo

ISO kód

I.11. Región (oblasĢ)
urþenia

Kód

I.13. Miesto urþenia

I.12. Miesto pôvodu/Miesto zberu

Meno

Kód

Loć

Tím pre embryá
Iné
SchvaĐovacie þíslo

Železniþný vagón

Auto

Iné

Identifikácia:
I.18. Druh zvierat/produktov

I.19. Kód tovaru (kód KN)
I.20. Poþet/Množstvo

I.21.

I.22. Poþet balení

I.23. Oznaþenie kontajnera/ýíslo plomby

I.24.

I.25. Zvieratá potvrdené pre/produkty potvrdené pre
Umelá reprodukcia
I.26. Tranzit cez tretie krajiny
Tretia krajina
Výstupný prechod
Vstupný prechod

I.27. Tranzit cez þlenské krajiny
ISO kód
Kód
ýíslo HIS:

I.28. Vývoz

ýlenský štát
ýlenský štát
ýlenský štát

ISO kód
ISO kód
ISO kód

I.29.

Tretia krajina
Výstupný prechod

ISO kód
Kód

I.30.
I.31. Identifikácia zvierat/produktov
Druh

© IURA EDITION, spol. s r. o.

(vedecký názov)

Identifikaþná znaþka

Kategória

ýíslo schválenia pracoviska
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EURÓPSKE SPOLOýENSTVO
II. Zdravotné informácie

II. a. Referenþné þíslo
osvedþenia

Strana 1951

Embryá domáceho hovädzieho dobytka
II. b. Miestne referenþné þíslo

Ja, podpísaný úradný veterinárny lekár, týmto potvrdzujem, že embryá opísané v tomto osvedþení:
II.1. boli odobrané, spracované a uskladnené v súlade s prílohou A k smernici 89/556/EHS;
II.2 boli zaslané na miesto nakládky v uzavretých nádobách v súlade s prílohou A k smernici 89/556/EHS;
II.3. pochádzajú od darcovského hovädzieho dobytka, ktorý spĎĖa podmienky podĐa prílohy B k smernici 89/556/EHS;

ýasĢ II: Osvedþovanie

II.4. boli poþaté umelým oplodnením alebo oplodnením in vitro (1) spermou pochádzajúcou z inseminaþných staníc alebo staníc na
uskladnenie spermy schválených v súlade so smernicou 88/407/EHS a nachádzajúcich sa v þlenskom štáte Európskeho spoloþenstva
alebo v tretej krajine uvedenej v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2004/639/ES (1) (2).

Poznámky
(1) Nehodiace sa preþiarknite.
(2) Ú. v. EÚ L 292, 15.9.2004, s. 21.
(3) Kolónka I.6. v þasti I. Ak ide o dovezené embryá, uvećte þíslo dovozného osvedþenia.
(4) [Kolónka I.31. v þasti I]:
Identifikaþná znaþka; zodpovedá podrobným identifikaþným údajom o darcovských kravách a dátumu odberu na pejete.
Kategória: uvećte, þi a) došlo alebo b) nedošlo k penetrácii zona pellucida.

Úradný veterinárny lekár
Meno a priezvisko (paliþkovým písmom):
Miestna veterinárna jednotka:
Dátum:
Kvalifikácia a titul:
ýíslo miestnej veterinárnej jednotky:
Podpis:
odtlaþok
peþiatky

Certifikát sa vypisuje elektronicky, strojom alebo paliþkovým písmom.“.

Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

