
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 3 maja 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki Południowej 
Afryki w wykazie państw trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii 
Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków 

koni 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2959) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/267/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 
1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt 
regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, 
komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty
czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa
dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrek
tywy 90/425/EWG ( 1 ), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a), 

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie
rząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt 
z rodziny koniowatych z państw trzecich ( 2 ), w szczególności 
jej art. 12 ust. 1, zdanie wprowadzające w art. 19 oraz art. 19 
lit. a) i b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dyrektywie 92/65/EWG określono warunki mające 
zastosowanie do przywozu zwierząt, nasienia, komórek 
jajowych i zarodków. Warunki te muszą być co najmniej 
równoważne z warunkami mającymi zastosowanie do 
handlu między państwami członkowskimi. 

(2) W dyrektywie 2009/156/WE określono warunki doty
czące zdrowia zwierząt dla celów przemieszczania 
między państwami członkowskimi oraz przywozu 
z państw trzecich żywych zwierząt z rodziny koniowa
tych. Zgodnie z tą dyrektywą zwierzęta z rodziny konio
watych muszą pochodzić z państw trzecich wolnych od 
afrykańskiego pomoru koni. 

(3) W decyzji Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 
2004 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części 

ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopusz
czają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, 
nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmie
niającej decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE ( 3 ) ustano
wiono wykaz państw trzecich i ich części, z których 
państwa członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt 
z rodziny koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych 
i zarodków koni, a także wskazano warunki mające 
zastosowanie do tego przywozu. Wykaz ten zamiesz
czono w załączniku I do wspomnianej decyzji. 
W wykazie tym znajduje się obszar stołeczny Kapsztadu. 

(4) W marcu 2011 r. Republika Południowej Afryki powia
domiła o ogniskach afrykańskiego pomoru koni na 
granicy między strefą zagrożoną a strefą wolną od afry
kańskiego pomoru koni w aglomeracji Cape Town 
(obszarze stołecznym Kapsztadu), ustanowionymi 
zgodnie z decyzją Komisji 2008/698/WE z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w sprawie odprawy czasowej 
i przywozu do Wspólnoty zarejestrowanych koni 
z Afryki Południowej ( 4 ). 

(5) Ta sytuacja może stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia populacji zwierząt z rodziny koniowatych 
w Unii, dlatego należy zawiesić odprawę czasową zareje
strowanych koni oraz przywóz takich koni do Unii, jak 
również przywóz nasienia pobranego od zarejestrowa
nych koni pochodzących z obszaru stołecznego Kapsz
tadu. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2004/211/WE. 

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wpis dotyczący Republiki Południowej Afryki otrzymuje 
brzmienie: 

„ZA Repub
lika 
Połu
dnio- 
wej 
Afryki 

ZA-0 Cały kraj — — — — — — — — — — 

ZA-1 Obszar stołeczny 
Kapsztadu (szczegó 
łowe informacje – zob. 
pole 2). 

F — — — — — — — — — Decyzja 
2008/698/WE”
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( 1 ) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. 
( 2 ) Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1. 

( 3 ) Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 235 z 2.9.2008, s. 16.



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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