
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1160/2012 

z dnia 7 grudnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzoru świadectwa weterynaryj
nego dla bydła domowego przeznaczonego do tranzytu z Obwodu Kaliningradzkiego do innych 

regionów Rosji przez terytorium Litwy 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 
2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące 
przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektó
rych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającą dyrektywy 
90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającą dyrektywę 
72/462/EWG ( 1 ), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit pierw
szy, art. 7 lit. e) oraz art. 13 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dyrektywie 2004/68/WE ustanowiono warunki 
zdrowia zwierząt regulujące tranzyt przez terytorium 
Unii żywych zwierząt kopytnych. Stanowi ona, że 
mogą być ustanawiane szczególne przepisy, zawierające 
wzory świadectw weterynaryjnych, w odniesieniu do 
tranzytu przez obszar Unii żywych zwierząt kopytnych 
z dopuszczonych państw trzecich, pod warunkiem że 
zwierzęta te są przedmiotem tranzytu przez obszar 
Unii na podstawie urzędowego weterynaryjnego zezwo
lenia i nadzoru, bez postojów na obszarze Unii innych 
niż te niezbędne dla celów dobrostanu zwierząt. 

(2) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 
12 marca 2010 r. ustanawiającym wykazy krajów trze
cich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wpro
wadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz 
świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw 
weterynaryjnych ( 2 ) określono wymogi dotyczące świa
dectw weterynaryjnych w odniesieniu do wprowadzania 
do Unii niektórych przesyłek zawierających żywe zwie
rzęta, w tym kopytne. W załączniku I do tego rozporzą
dzenia zamieszczono wykaz państw trzecich, ich teryto
riów lub części, z których takie przesyłki mogą być 
wprowadzane na obszar Unii, łącznie z wzorami świa
dectw weterynaryjnych, które muszą tym przesyłkom 
towarzyszyć. 

(3) Wśród wymogów dotyczących tranzytu żywego bydła do 
hodowli i produkcji z Obwodu Kaliningradzkiego przez 
terytorium Litwy do innych regionów Rosji znajduje się 
obecnie obowiązek zaświadczenia, że przed przemiesz
czeniem zwierzęta przebywały na terytorium Kalinin
gradu od urodzenia lub przez co najmniej sześć miesięcy 

przed datą wysyłki przez terytorium Unii oraz że w ciągu 
ostatnich 30 dni nie miały kontaktu z przywożonymi 
zwierzętami parzystokopytnymi. 

(4) Rosja zwróciła się z wnioskiem o zmianę tych wymogów 
w celu zezwolenia na tranzyt przez terytorium Litwy 
żywego bydła do hodowli i produkcji pochodzącego 
z Unii, które zostało wprowadzone na teren Obwodu 
Kaliningradzkiego, bez wymogu trzymania zwierząt 
w tym obwodzie przez minimalny okres. 

(5) Biorąc pod uwagę korzystną sytuację w Unii w zakresie 
zdrowia zwierząt, należy ustanowić alternatywny wymóg 
dotyczący świadectwa w przypadku tranzytu takich zwie
rząt z Kaliningradu przez terytorium Litwy do innych 
części terytorium Rosji z wykorzystaniem transportu 
drogowego. Aby jednak zabezpieczyć status zdrowia 
zwierząt w Unii, należy zezwolić na taki tranzyt jedynie, 
gdy dostarczone zostanie stosowne zaświadczenie, iż po 
wprowadzeniu do Kaliningradu zwierzęta te przebywały 
w obiektach, w których trzymano jedynie zwierzęta 
pochodzące z Unii. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić wzór świadectwa 
weterynaryjnego „BOV–X-TRANSIT-RU” określony 
w części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 
206/2010. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 206/2010. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 
wzór świadectwa weterynaryjnego BOV–X-TRANSIT-RU zastę
puje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PL 8.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/9 

( 1 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321. 
( 2 ) Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„Wzór BOV–X-TRANSIT-RU
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