
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 780/2013 

z dnia 14 sierpnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich 
terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt 

oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych 

(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. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy i drugi, art. 6 ust. 1 akapit pierwszy, art. 7 lit. e), 
art. 8 lit c) i art. 13 ust.1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 ( 2 ) ustano
wiono wymagania dotyczące wprowadzania do Unii – 
między innymi – niektórych zwierząt kopytnych. 
Rozporządzenie to nie ma zastosowania do zwierząt 
nieudomowionych przeznaczonych dla zatwierdzonej 
jednostki, instytutu lub ośrodka, zdefiniowanych w art. 
2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 
13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące 
zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspól
noty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków 
nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt 
ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty 
określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 
90/425/EWG ( 3 ). 

(2) Brak szczegółowych wymagań dotyczących zdrowia 
zwierząt przy wprowadzaniu do Unii zwierząt kopytnych 
przeznaczonych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu 
lub ośrodka stwarza problemy natury praktycznej dla 

tych podmiotów i stanowi poważne ograniczenie dla ich 
działań, jako że wprowadzanie tych zwierząt jest im 
potrzebne. 

(3) Należy ustanowić wymagania dotyczące zdrowia zwierząt 
przy wprowadzaniu do Unii zwierząt kopytnych prze
znaczonych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub 
ośrodka, uwzględniające szczególną sytuację takich zwie
rząt. Dla uproszczenia przepisów unijnych należy usta
nowić takie wymagania w ramach rozporządzenia (UE) 
nr 206/2010. Należy zatem odpowiednio zmienić zakres 
tego rozporządzenia. 

(4) W rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 przewiduje się, że 
przesyłki zawierające zwierzęta kopytne można wprowa
dzać do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw 
trzecich, ich terytoriów lub części wymienionych w części 
1 załącznika I do tego rozporządzenia. 

(5) W dyrektywie Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 
2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące 
produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowa
dzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczo
nych do spożycia przez ludzi ( 4 ) przewidziano, że 
Komisja przyjmuje wykazy państw trzecich, ich teryto
riów lub części, z których przywóz określonych 
produktów pochodzenia zwierzęcego jest dozwolony. 

(6) W dyrektywie Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt 
z rodziny koniowatych z państw trzecich ( 5 ) przewi
dziano, że przywóz zwierząt z rodziny koniowatych do 
Unii dozwolony jest wyłącznie z państw trzecich znajdu
jących się w wykazie sporządzonym lub zmienionym 
zgodnie z procedurą określoną w tej dyrektywie.
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( 1 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 321. 
( 2 ) Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. 

( 4 ) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. 
( 5 ) Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.



(7) W dyrektywie Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz 
z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych ( 1 ) przewiduje 
się, że drób i jaja wylęgowe przywożone do Unii muszą 
pochodzić z państwa trzeciego lub regionu państwa trze
ciego umieszczonego w wykazie sporządzonym przez 
Komisję zgodnie z procedurą określoną w tej dyrektywie. 

(8) Wprowadzanie do Unii zwierząt kopytnych przeznaczo
nych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka 
powinno w szczególności spełniać ogólne wymagania 
związane z wprowadzaniem żywych zwierząt do Unii 
oraz inne szczegółowe wymagania dotyczące zdrowia 
zwierząt, a także oferować szczegółowe gwarancje 
zapewniające, aby zwierzęta wprowadzane do Unii nie 
zagrażały statusowi zdrowotnemu zwierząt w Unii. 

(9) Ogólne wymagania związane z wprowadzaniem żywych 
zwierząt do Unii, na które składa się efektywny system 
służb weterynaryjnych odpowiedzialnych za kontrolę 
zdrowia zwierząt, spełniane są obecnie przez te państwa 
trzecie, ich terytoria i części, które są wymienione 
w wykazach na mocy dyrektyw 2002/99/WE, 
2009/156/WE i 2009/158/WE. 

(10) Ogólne wymagania związane z wprowadzaniem żywych 
zwierząt do Unii nie stanowią jednak gwarancji, że zwie
rzęta kopytne są wolne od chorób. Pojedyncze zwierzęta 
mogą nadal być nosicielami chorób zakaźnych, które 
mogą rozprzestrzenić się na Unię i które w wyniku 
tego stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia zwierząt 
w Unii. Zwierzęta kopytne przeznaczone dla zatwier
dzonej jednostki, instytutu lub ośrodka powinny być 
zatem wprowadzane do Unii jedynie bezpośrednio 
z jednostki, instytutu lub ośrodka, które spełniają okre 
ślone wymagania i są zatwierdzone przez właściwy organ 
państwa trzeciego, jego terytorium lub części, w których 
dana jednostka, instytut lub ośrodek się znajduje. 

(11) Wykaz takich jednostek, instytutów lub ośrodków powi
nien być sporządzany przez państwo członkowskie prze
znaczenia po uprzedniej ocenie wszystkich istotnych 
informacji. 

(12) W celu ochrony zdrowia zwierząt w Unii konieczne jest, 
by przesyłki zawierające zwierzęta kopytne wprowadzane 
do Unii z przeznaczeniem dla zatwierdzonej jednostki, 
instytutu lub ośrodka były transportowane bezpośrednio 
i bezzwłocznie do ich miejsca przeznaczenia w zaplom
bowanych kontenerach i by dalsze przemieszczanie 
takich zwierząt w obrębie Unii było ograniczone. 

(13) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wpro
wadzania na swoje terytorium, pod pewnymi warunkami, 
określonych zwierząt kopytnych przeznaczonych dla 
zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka w celu 
zaradzenia nadzwyczajnym okolicznościom, takim jak 
sytuacje dotyczące problemów z dobrostanem zwierząt, 
ochrona zagrożonych gatunków, nagłe katastrofy natu
ralne lub zamieszki na tle politycznym, w których to 
okolicznościach nie jest możliwe stosowanie wszystkich 

wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, a zwłaszcza 
wymagań dotyczących zatwierdzania jednostki, ośrodka 
lub instytutu pochodzenia. W takich przypadkach istnieć 
powinien jednak wymóg uzyskania zezwolenia, co ma na 
celu zapewnienie wystarczającego ograniczenia zagro 
żenia dla zdrowia zwierząt. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w art. 1 skreśla się ust. 3; 

2) dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Artykuł 3a 

Warunki dotyczące wprowadzania zwierząt kopytnych 
przeznaczonych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu 
lub ośrodka 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 właściwy organ 
państwa członkowskiego może zezwolić na wprowadzenie 
na terytorium tego państwa przesyłek zawierających zwie
rzęta kopytne gatunków wymienionych w załączniku VI 
część 1 tabela 1, 2 i 3, jeśli przesyłki te przeznaczone są 
dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka, pod 
warunkiem spełnienia następujących warunków: 

a) właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia 
przeprowadził ocenę zagrożeń dla zdrowia zwierząt, 
jakie każda z przesyłek może stwarzać dla Unii; 

b) przedmiotowe przesyłki pochodzą z kraju trzeciego, jego 
terytorium lub części włączonych do jednego z wykazów 
określonych w: 

(i) części 1 załącznika I lub części 1 załącznika II do 
niniejszego rozporządzenia, 

(ii) decyzji 2004/211/WE (*), decyzji 2007/777/WE (**), 
rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 (***), rozporzą
dzeniu (WE) nr 119/2009 (****), rozporządzeniu 
(UE) nr 605/2010 (*****), 

c) dane zwierzęta kopytne pochodzą z jednostki, instytutu 
lub ośrodka w kraju trzecim, na jego terytorium lub 
w jego części, o których mowa w lit. a), włączonych 
do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 3c; 

d) dane zwierzęta kopytne poddane zostały kwarantannie 
w obiekcie zabezpieczonym przed wektorami na terenie 
zakładu jednostki, instytutu lub ośrodka, o których mowa 
w lit. c), przez okres przewidziany w odpowiednich świa
dectwach;
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e) dane zwierzęta kopytne przekazywane są bezpośrednio 
zatwierdzonej jednostce, instytutowi lub ośrodkowi 
w państwie członkowskim przeznaczenia; 

f) danym zwierzętom kopytnym towarzyszy właściwe świa
dectwo weterynaryjne sporządzone zgodnie z odpo
wiednim wzorem świadectwa weterynaryjnego, o którym 
mowa w załączniku VI część 1 tabela 1, 2 oraz 3 i które 
określono w części 2 tego załącznika; 

g) dane zwierzęta kopytne spełniają wymogi określone we 
wzorze świadectwa weterynaryjnego, o którym mowa 
w lit. f). 

Przed wprowadzeniem zwierząt kopytnych na swoje teryto
rium państwo członkowskie przeznaczenia informuje 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie na forum Stałego 
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 
o zezwoleniu wydanym na podstawie akapitu pierwszego. 

2. Jeśli wyjątkowe okoliczności uniemożliwiają spełnienie 
wymogów zawartych w ust. 1 lit. c) i d), właściwy organ 
państwa członkowskiego przeznaczenia może zezwolić na 
wprowadzenie na terytorium tego państwa zwierząt kopyt
nych gatunków wymienionych w załączniku VI część 1 
tabela 1, 2 i 3 z innych gospodarstw, które nie spełniają 
wymogów określonych w tych literach, o ile spełnione są 
wymogi określone w ust. 1 lit. a), b) oraz e) – g) oraz 
następujące dodatkowe warunki: 

a) właściciel lub osoba fizyczna reprezentująca właściciela 
złożyli uprzednio podanie o wydanie zezwolenia, 
a państwo członkowskie przeznaczenia wydało takie 
zezwolenie po przeprowadzeniu oceny ryzyka, która 
wykazała, że wprowadzenie danych zwierząt kopytnych 
na jego terytorium nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 
zwierząt w Unii; 

b) dane zwierzęta kopytne zostały poddane kwarantannie 
w kraju trzecim, na jego terytorium lub w jego części, 
z których pochodzą zwierzęta, pod urzędową kontrolą 
przez okres konieczny dla spełnienia przez te zwierzęta 
wymogów dotyczących zdrowia zwierząt określonych we 
wzorze świadectwa weterynaryjnego, o którym mowa 
w lit. f): 

(i) w miejscu zatwierdzonym przez właściwy organ 
kraju trzeciego, jego terytorium lub części, z których 
pochodzą zwierzęta; 

(ii) zgodnie z zaleceniami zawartymi w zezwoleniu, które 
dają przynajmniej takie same gwarancje, co gwarancje 
określone w ust. 1 lit. a), b) i e) – g). 

Zwierzęta kopytne wprowadzane do Unii na podstawie 
akapitu pierwszego są poddawane kwarantannie w zatwier
dzonej jednostce, instytucie lub ośrodku przeznaczenia przez 
okres przynajmniej sześciu miesięcy od momentu wprowa
dzenia do Unii, w którym to okresie właściwe organy mogą 
stosować wymagania przewidziane w art. 8 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy Rady 90/425/EWG. 

Państwo członkowskie zezwalające na wprowadzenie zwie
rząt kopytnych na podstawie akapitu pierwszego informuje 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie na forum Stałego 

Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 
o takim zezwoleniu, zanim dane zwierzęta kopytne zostaną 
wprowadzone na jego terytorium.; 

___________ 
(*) Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1. 

(**) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49. 
(***) Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1. 

(****) Dz.U. L 39 z 10.2.2009, s. 12. 
(*****) Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1.” 

3) dodaje się art. 3b w brzmieniu: 

„Artykuł 3b 

Warunki dotyczące wejścia i tranzytu zwierząt kopyt
nych przeznaczonych dla zatwierdzonej jednostki, 
instytutu lub ośrodka przez terytorium państw człon
kowskich innych niż państwo członkowskie przezna
czenia 

Tranzyt zwierząt kopytnych, o których mowa w art. 3a, 
przez państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie 
przeznaczenia dozwolony jest jedynie za zezwoleniem 
właściwego organu państwa członkowskiego tranzytu. 
Zezwolenie takie może być wydane wyłącznie na podstawie 
oceny ryzyka dokonanej przez taki właściwy organ w świetle 
informacji przedstawionych przez państwo członkowskie 
przeznaczenia. 

Zezwalając na wprowadzenie zwierząt zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w art. 3a, państwo członkowskie przezna
czenia informuje o tym Komisję i pozostałe państwa człon
kowskie na forum Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt przed dokonaniem tranzytu.”; 

4) dodaje się art. 3c w brzmieniu: 

„Artykuł 3c 

Wykaz zatwierdzonych jednostek, instytutów lub 
ośrodków w krajach trzecich, ich terytoriach lub 
częściach 

1. Po dokonaniu oceny, czy spełnione zostały warunki 
określone w ust. 2, każde państwo członkowskie może usta
nowić wykaz jednostek, instytutów lub ośrodków, 
w stosunku do których możliwe jest wydawanie zezwoleń 
na podstawie art. 3a ust. 1 na wprowadzanie na jego tery
torium zwierząt kopytnych. 

2. Jednostkę, instytut lub ośrodek w kraju trzecim, na 
jego terytorium lub w jego części włączyć można do 
wykazu, o którym mowa w ust. 1, jedynie jeśli spełnione 
zostały następujące warunki: 

a) jednostka, instytut lub ośrodek spełniają wymogi okre 
ślone w załączniku VI część 3; 

b) jednostka, instytut lub ośrodek uzyskały zatwierdzenie 
właściwego organu kraju trzeciego, jego terytorium lub 
części, w których się znajdują; 

c) właściwy organ kraju trzeciego, jego terytorium lub części 
oferuje wystarczające gwarancje, że spełnione zostały 
warunki dotyczące zatwierdzania jednostek, instytutów 
lub ośrodków określone w załączniku VI część 4.
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3. Państwo członkowskie może włączyć do wykazu, 
o którym mowa w ust. 1, jednostki, instytuty lub ośrodki 
w krajach trzecich, które zostały już włączone do takiego 
wykazu ustanowionego przez inne państwo członkowskie, 
bez konieczności dokonania oceny spełnienia warunków 
ustanowionych w ust. 2. 

4. Państwa członkowskie aktualizują wykazy, o których 
mowa w ust. 1, uwzględniając zwłaszcza zawieszenie lub 
cofnięcie zatwierdzeń przyznanych przez właściwy organ 
kraju trzeciego, jego terytorium lub części jednostkom, insty
tutom lub ośrodkom, które znajdują się w ich obrębie 
i które są włączone do tych wykazów. 

5. Państwa członkowskie podają za pomocą interneto
wych stron informacyjnych do publicznej wiadomości 
wykazy, o których mowa w ust. 1, i aktualizują te strony. 

6. Państwa członkowskie przekazują Komisji adres inter
netowy swoich internetowych stron informacyjnych.”; 

5) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Warunki dotyczące miejsc gromadzenia zwierząt 
w odniesieniu do niektórych przesyłek zawierających 
zwierzęta kopytne 

1. Przesyłki zawierające żywe zwierzęta kopytne pocho
dzące z więcej niż jednego gospodarstwa wprowadzane są 
do Unii jedynie wówczas, gdy gromadzone są w miejscach 
gromadzenia zwierząt zatwierdzonych przez właściwy organ 
kraju trzeciego, jego terytorium lub części, z których 
pochodzą zwierzęta, zgodnie z wymogami ustanowionymi 
w załączniku I część 5. 

2. Przesyłki zawierające zwierzęta kopytne wprowadzone 
do Unii zgodnie z art. 3a – 6 nie pochodzą z więcej niż 
jednego gospodarstwa i nie są gromadzone w miejscach 
gromadzenia.”; 

6) art. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) nie są rozładowywane w kraju trzecim, na jego teryto
rium lub w jego części, które nie są objęte zezwoleniem 
na przywóz danych zwierząt do Unii, a jeżeli są prze
wożone drogą powietrzną, nie są przemieszczane do 
innego samolotu w obrębie takiego kraju trzeciego, 
jego terytorium lub części, ani nie są przewożone drogą, 
koleją lub przepędzane przez taki kraj trzeci, jego tery
torium lub część.”; 

7) art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po wprowadzeniu do Unii przesyłki zawierające zwie
rzęta kopytne inne niż zwierzęta, o których mowa w art. 3a, 
są bezzwłocznie przewożone środkami transportu zabezpie
czonymi przed wektorami do gospodarstwa przeznaczenia. 

Takie zwierzęta kopytne pozostają w tym gospodarstwie 
przez okres co najmniej 30 dni, o ile nie są wysyłane 
bezpośrednio do rzeźni.”; 

8) dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Artykuł 13a 

Warunki mające zastosowanie po wprowadzeniu prze
syłek zawierających zwierzęta kopytne przeznaczone 
dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka 

1. Po wprowadzeniu do Unii przesyłki zawierające zwie
rzęta kopytne przeznaczone dla zatwierdzonej jednostki, 
instytutu lub ośrodka transportowane są bezzwłocznie do 
zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka przeznaczenia 
przy wykorzystaniu środków transportu zabezpieczonych 
przed wektorami i o konstrukcji uniemożliwiającej wydo
stanie się zwierząt oraz wycieknięcie lub wypadnięcie odcho
dów, moczu, ściółki, paszy, odpadów lub innych materiałów 
z pojazdu lub kontenera podczas transportu. 

2. Zwierzęta poddawane są kwarantannie w obiektach 
zabezpieczonych przed wektorami na terenie zakładu 
zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka w państwie 
członkowskim przeznaczenia przez okres przynajmniej 
30 dni. Po okresie kwarantanny wynoszącym 30 dni zwie
rzęta mogą zostać przeniesione do innej zatwierdzonej 
jednostki, instytutu lub ośrodka. 

3. Zwierzęta wprowadzane do zatwierdzonej jednostki, 
instytutu lub ośrodka mogą zostać przeniesione do miejsca 
przeznaczenia innego niż zatwierdzona jednostka, instytut 
lub ośrodek tylko wówczas, gdy: 

a) od czasu wprowadzenia do Unii upłynęło przynajmniej 
sześć miesięcy, oraz 

b) przeniesienia dokonuje się zgodnie z pkt 4 załącznika 
C do dyrektywy 92/65/EWG. 

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 zwierzęta mogą 
opuścić zatwierdzoną jednostkę, instytut lub ośrodek przed 
upływem sześciomiesięcznego okresu przewidzianego w tym 
ustępie, jeśli spełnione są następujące warunki: 

a) zwierzęta podlegają wywozowi do kraju trzeciego, jego 
terytorium lub części; 

b) w celu wywozu, o którym mowa w lit. a), zwierzęta są 
transportowane środkami transportu zabezpieczonymi 
przed wektorami i o konstrukcji uniemożliwiającej wydo
stanie się zwierząt oraz wycieknięcie lub wypadnięcie 
odchodów, moczu, ściółki, paszy, odpadów lub innych 
materiałów z pojazdu lub kontenera podczas transportu.”; 

9) dodaje się załącznik VI, którego tekst określony jest w załącz
niku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 sierpnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK VI 

CZĘŚĆ 1 

Tabela 1 

„RUM-A”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla zwierząt niżej wymienionych gatunków pochodzących z i 
przeznaczonych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka. 

Rząd Rodzina Rodzaj/gatunek 

Parzystokopytne Widłorogie Antilocapra ssp. 

Krętorogie Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammot
ragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (włącznie 
z Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (włącznie 
z anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes 
ssp., Damaliscus ssp. (włącznie z Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella 
ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., 
Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (włącznie z Nemorhaedus i Capricornis), 
Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., 
Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois 
ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga 
ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurot
ragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (włącznie z Boocerus). 

Wielbłądowate Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. 

Jeleniowate Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus- 
Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes 
ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus 
ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. 

Żyrafowate Giraffa ssp., Okapia ssp. 

Piżmowcowate Moschus ssp. 

Kanczylowate Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. 

Tabela 2 

„SUI-A”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla zwierząt niżej wymienionych gatunków pochodzących z i 
przeznaczonych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka. 

Rząd Rodzina Rodzaj/gatunek 

Parzystokopytne Świniowate Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., 
Sus ssp. 

Pekari Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. 

Hipopotamowate Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. 

Tabela 3 

„TRE-A”: Wzór świadectwa weterynaryjnego dla zwierząt niżej wymienionych gatunków pochodzących z i 
przeznaczonych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka. 

Rząd Rodzina Rodzaj/gatunek 

Nieparzystokopytne Tapirowate Tapirus ssp. 

Nosorożcowate Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp. 

Trąbowce Słoniowate Elephas ssp., Loxodonta ssp.
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CZĘŚĆ 2
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CZĘŚĆ 3 

Wymogi dotyczące jednostek, instytutów lub ośrodków w krajach trzecich 

Jednostka, instytut lub ośrodek w kraju trzecim muszą: 

a) być wyraźnie wydzielone i odgrodzone od otoczenia; 

b) mieć odpowiednie środki do łapania, zamykania oraz izolowania zwierząt oraz dysponować odpowiednimi obiektami 
do kwarantanny oraz zatwierdzonymi standardowymi procedurami postępowania ze zwierzętami nieznanego pocho
dzenia; 

c) posiadać strukturę zabezpieczoną przed wektorami spełniającą następujące wymogi: 

(i) posiada ona odpowiednie bariery fizyczne w punktach wejścia i wyjścia; 

(ii) otwory struktury zabezpieczonej przed wektorami zamknięte są odpowiednio gęstą siatką chroniącą przed wekto
rami, która w regularnych odstępach czasu impregnowana jest zatwierdzonym insektycydem zgodnie z instruk
cjami producenta; 

(iii) wewnątrz i wokół struktury zabezpieczonej przed wektorami przeprowadza się nadzór i kontrolę wektorów; 

(iv) wprowadza się środki w celu ograniczenia lub wyeliminowania miejsc wylęgu wektorów w pobliżu struktury 
zabezpieczonej przed wektorami; 

(v) wprowadzono standardowe procedury operacyjne, w tym opis systemów zastępczych i alarmowych, odnoszące 
się do funkcjonowania struktury zabezpieczonej przed wektorami oraz transportu zwierząt z tej struktury do 
miejsca załadunku; 

d) przechowywać przez okres przynajmniej dziesięciu lat zaktualizowaną dokumentację zawierającą: 

(i) liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualne oznaczenia, w stosownych przypadkach) zwierząt 
z każdego gatunku obecnych na terenie ich zakładu; 

(ii) liczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualne oznaczenia, w stosownych przypadkach) zwierząt 
przybywających na teren ich zakładu lub go opuszczających, wraz z informacjami o pochodzeniu lub przezna
czeniu, środku transportu oraz statusie zdrowotnym tych zwierząt; 

(iii) wyniki badań krwi lub innych procedur diagnostycznych przeprowadzonych na zwierzętach na terenie ich 
zakładu; 

(iv) przypadki zachorowań oraz, w stosownych przypadkach, zastosowane leczenie; 

(v) wyniki badania pośmiertnego zwierząt, które padły na terenie ich zakładu, włączając zwierzęta urodzone martwo; 

(vi) obserwacje poczynione podczas każdego okresu izolacji albo kwarantanny; 

e) być wolnymi od chorób, które są ujęte w wykazie zawartym w załączniku A do dyrektywy 92/65/EWG lub wymie
nione w świadectwach zdrowia dla odpowiedniego gatunku określonych w części 2 załącznika VI do niniejszego 
rozporządzenia, przez okres przynajmniej trzech ostatnich lat, co poświadczone jest dokumentacją przechowywaną 
zgodnie z lit. d) oraz wynikami badań klinicznych i laboratoryjnych przeprowadzonych na zwierzętach na terenie ich 
zakładu; 

f) poczynić ustalenia z laboratorium zatwierdzonym przez właściwy organ do przeprowadzenia badania pośmiertnego albo 
posiadać co najmniej jedno odpowiednie pomieszczenie, w którym badania takie mogą być przeprowadzane z upoważ
nienia zatwierdzonego lekarza weterynarii; 

g) zapewnić usunięcie zwłok zwierząt, które padły od chorób lub zostały poddane eutanazji; 

h) zapewnić sobie, w drodze umowy lub instrumentu prawnego, usługi lekarza weterynarii zatwierdzonego przez 
właściwy organ i działającego pod kontrolą takiego organu, który to lekarz musi wykonać przynajmniej następujące 
zadania:
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(i) dopilnować, by w tej jednostce, instytucie lub ośrodku stosowano odpowiednie środki nadzoru i kontroli chorób. 
Środki takie muszą być zatwierdzone przez właściwy organ kraju trzeciego, jego terytorium lub części, w których 
znajduje się jednostka, instytut lub ośrodek, przy uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej i muszą obejmować 
przynajmniej następujące elementy: 

— roczny plan nadzoru chorób obejmujący odpowiednie środki kontroli chorób odzwierzęcych występujących 
u zwierząt przebywających na terenie zakładu, 

— kliniczne, laboratoryjne oraz pośmiertne badania zwierząt, u których istnieje podejrzenie chorób przenośnych 
i odzwierzęcych, 

— szczepienia podatnych zwierząt przeciwko chorobom zakaźnym i odzwierzęcym; 

(ii) dopilnować, by o wszystkich podejrzanych przypadkach padnięcia lub wszystkich przypadkach występowania 
jakichkolwiek innych objawów wskazujących na to, że zwierzęta zaraziły się przynajmniej jedną z chorób ujętych 
w wykazie w załączniku A do dyrektywy 92/65/EWG lub wymienionych w świadectwach zdrowia dla odpo
wiedniego gatunku określonych w części 2 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia, bezzwłocznie powiada
miano właściwy organ, któremu określona choroba jest w danym kraju trzecim, jego terytorium lub części 
obowiązkowo zgłaszana; 

(iii) upewnić się, że przybywające zwierzęta przebyły należytą kwarantannę zgodnie z zaleceniami właściwego organu; 

(iv) zapewnić przestrzeganie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, które muszą spełniać zwierzęta, by można 
było je wprowadzić do Unii. 

CZĘŚĆ 4 

Warunki dotyczące zatwierdzania jednostek, instytutów lub ośrodków w krajach trzecich, 

1. Zatwierdzeń udzielać można jedynie takim jednostkom, instytutom lub ośrodkom, które spełniają wymogi określone 
w części 3. 

2. Jeśli konieczna jest ochrona przed wektorami, zatwierdzenie struktury jako struktury zabezpieczonej przed wektorami 
przyznać można jedynie, jeśli spełnione są kryteria określone w części 3 lit. c). W celu udzielenia zatwierdzenia 
właściwy organ musi przynajmniej trzykrotnie w czasie wymaganego okresu ochrony (na początku, w trakcie i na 
koniec okresu) zweryfikować skuteczność środków ochrony przed wektorami przy pomocy pułapki na wektory 
umieszczonej wewnątrz struktury zabezpieczonej przed wektorami. 

3. Każdej zatwierdzonej jednostce, instytutowi lub ośrodkowi należy przydzielić numer zatwierdzenia. 

4. Zatwierdzenie może być utrzymywane w mocy jedynie, dopóki spełniane są następujące warunki: 

teren zakładu znajduje się pod kontrolą urzędowego lekarza weterynarii, który musi wykonywać następujące zadania: 

(i) dokonywać inspekcji terenu zakładu jednostki, instytutu lub ośrodka co najmniej raz w roku; 

(ii) kontrolować działania lekarza weterynarii, o którym mowa w części 3 lit. h), oraz realizację rocznego planu 
nadzoru chorób, o którym mowa w lit. h) ppkt (i) tiret pierwsze; 

(iii) zapewniać przestrzeganie przepisów określonych w części 3 i 4; 

(iv) potwierdzić, że: 

— przestrzegane są wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, które muszą spełniać zwierzęta, by można było je 
wprowadzić do Unii. 

— wyniki klinicznych, laboratoryjnych oraz pośmiertnych badań zwierząt nie wykazały występowania chorób 
ujętych w wykazie w załączniku A do dyrektywy 92/65/EWG lub wymienionych w świadectwach zdrowia dla 
odpowiedniego gatunku określonych w części 2 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia. 

5. Zatwierdzenie musi zostać cofnięte, jeśli właściwy organ stwierdzi, że wymogi części 3 nie są już spełniane. 

6. Jeśli wystosowane zostało powiadomienie o podejrzeniu występowania jednej z chorób ujętych w wykazie w załącz
niku A do dyrektywy 92/65/EWG lub wymienionych w świadectwach zdrowia dla odpowiedniego gatunku okre 
ślonych w części 2 załącznika VI do niniejszego rozporządzenia, właściwy organ musi zawiesić zatwierdzenie jedno
stki, instytutu lub ośrodka, dopóki podejrzenie to nie zostanie oficjalnie wykluczone. W zależności od zaistniałej 
choroby oraz ryzyka przeniesienia choroby zawieszenie może odnosić się do jednostki, instytutu lub ośrodka jako 
całości lub wyłącznie do określonych kategorii zwierząt podatnych na daną chorobę. Właściwy organ musi dopilno
wać, by wprowadzono środki konieczne do potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia oraz do uniknięcia rozprzest
rzenienia się choroby. 

7. W przypadku potwierdzenia choroby, o której mowa w pkt 6, należy cofnąć zatwierdzenie jednostki, instytutu lub 
ośrodka.
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8. Cofnięte zatwierdzenie jednostki, instytutu lub ośrodka może być przywrócone jedynie, jeśli spełnione są następujące 
warunki: 

a) na terenie zakładu danej jednostki, instytutu lub ośrodka wyeliminowano chorobę i usunięto źródło zakażenia; 

b) teren zakładu danej jednostki, instytutu lub ośrodka został odpowiednio oczyszczony i zdezynfekowany; 

c) dana jednostka, instytut lub ośrodek spełniają wymogi określone w części 3 lit. a) – d) oraz f) – h). 

9. Właściwy organ, który zatwierdził jednostkę, instytut lub ośrodek, musi poinformować państwa członkowskie, które 
włączyły daną jednostkę, instytut lub ośrodek do swoich wykazów zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrod
ków, o zawieszeniu, cofnięciu lub przywróceniu zatwierdzenia.”.
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	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 780/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

