
 
 

Zabráňte prenikaniu infekčných chorôb zvierat na územie EÚ 
 
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009 o dovoze osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu 
do Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 136/2004 
 

Výrobky živočíšneho pôvodu môžu obsahovať patogény zapríčiňujúce infekčné 
choroby zvierat 
 
Z dôvodu rizika zavlečenia chorôb na územie Európskej únie (EÚ) dovoz určitých výrobkov živočíšneho pôvodu do EÚ 
podlieha prísnemu režimu. Tento režim sa nevzťahuje na pohyb výrobkov živočíšneho pôvodu medzi 27 členskými 
štátmi EÚ ani na výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a 
Švajčiarska. 
Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, musia byť po vstupe do EÚ odovzdané na úradnú 
likvidáciu. Nenahlásenie takéhoto tovaru môže mať za následok peňažnú pokutu alebo trestné stíhanie. 
 
1. Malé množstvá mäsa a mlieka a výrobkov z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu 
dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov)  
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky mäsa a mlieka a výrobkov z nich (okrem sušeného mlieka pre 
dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo 
zdravotných dôvodov), len ak pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich hmotnosť 
nepresahuje 10 kilogramov na osobu. 
 
2. Sušené mlieko pre dojčatá, potraviny na výživu dojčiat a špeciálne potraviny alebo špeciálne krmivo pre 
spoločenské zvieratá potrebné zo zdravotných dôvodov 
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a 
špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak: 
— pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje 
hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu a: 
— výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade, 
— ide o balený značkový výrobok a 
— jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva, 
— pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné  
     množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu a: 
— výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade, 
— ide o balený značkový výrobok a 
— jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva. 
 
3. Krmivo pre zvieratá potrebné zo zdravotných dôvodov 
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov, len ak: 
—pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje 

hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu a: 
— výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade, 
— ide o balený značkový výrobok a 
— jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva, 
— pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné      
     množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu a že: 
— výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade, 
— ide o balený značkový výrobok a 
— jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva. 
 
4. Malé množstvá produktov rybolovu na osobnú spotrebu 
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky produktov rybolovu (vrátane čerstvých, sušených, varených, 
solených alebo údených rýb a určitých mäkkýšov, ako napr. garnáty, homáre, neživé mušle a neživé ustrice), len ak: 
— sú čerstvé ryby vypitvané, 
— hmotnosť produktov rybolovu nepresahuje 20 kilogramov alebo hmotnosť jednej ryby na osobu podľa toho, 
     ktorá z týchto hodnôt je vyššia. 
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Islandu. 
 
5. Malé množstvá iných výrobkov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu 
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako napríklad med, živé 
ustrice, živé mušle a slimáky, ak: 
— pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje 
hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu, 



— pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné 
množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu. 
 
Vezmite, prosím, na vedomie, že môžete doniesť malé množstvá výrobkov živočíšneho pôvodu z niekoľkých 
z uvedených kategórií (body 1 až 5), pokiaľ spĺňajú pravidlá uvedené v každom príslušnom bode. 
 
6. Väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu 
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu, pokiaľ spĺňajú požiadavky na 
obchodné zásielky, ku ktorým patria: 
— požiadavky na osvedčovanie stanovené v príslušnom úradnom veterinárnom osvedčení Európskeho spoločenstva, 
— povinnosť predložiť tovar pri príchode do EÚ schválenej hraničnej inšpekčnej stanici pre veterinárnu kontrolu. 
 
7. Výrobky živočíšneho pôvodu vyňaté z pravidiel 
Ďalej uvedené výrobky sú vyňaté z vysvetlených pravidiel: 
— chlieb, koláče, sušienky, čokoláda a cukrovinky (vrátane sladkostí) nezmiešané s mäsovým výrobkom ani ním 
neplnené, 
— potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa, 
— výťažky a koncentráty z mäsa, 
— olivy plnené rybami, 
— cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené, 
— polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa, 
— akékoľvek iné potravinárske výrobky neobsahujúce žiadne čerstvé alebo spracované mäso alebo mliečne výrobky 
obsahujúce menej ako 50 % spracovaných vaječných alebo rybacích výrobkov. 
 
8. Výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z chránených druhov 
Pre určité chránené druhy môžu platiť ďalšie obmedzenia. Napríklad na kaviár jeseterových rýb sa vzťahuje hmotnostný 
limit maximálne 125 gramov na osobu. 
 
 
 
 

 



 


