
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 21 października 2013 r. 

zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru 
świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6719) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/518/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 
1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące 
handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek 
jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt 
ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określo
nych w pkt I załącznika A do dyrektywy 90/425/EWG ( 1 ), 
w szczególności jej art. 22 akapit pierwszy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 10 dyrektywy 92/65/EWG ustanowiono wyma
gania dotyczące zdrowia zwierząt, które mają być prze
strzegane, aby psy, koty i fretki mogły być przedmiotem 
handlu w Unii. Artykuł ten przewiduje między innymi, 
że zwierzęta te muszą spełniać warunki określone w art. 
6 oraz, w stosownych przypadkach, w art. 7 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie prze
mieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
998/2003 ( 2 ). 

(2) Art. 6 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 przewiduje 
między innymi, że zwierzętom tym musi towarzyszyć 
dokument identyfikacyjny w formacie paszportu zgodnie 
z modelem, który ma zostać przyjęty przez Komisję. 
Wzór tego paszportu został określony w załączniku III 
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów 
dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania 
o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, usta
nowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz 
formatu, szaty graficznej i wymogów językowych 
oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych 
warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 ( 3 ). 

(3) Art. 7 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 stanowi, że 
państwa członkowskie mogą pod pewnymi warunkami 
udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym na ich terytorium z innych państw człon
kowskich młodych psów, kotów i fretek, które nie 
zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie lub które 
zostały zaszczepione, ale nie nabyły jeszcze odporności 
ochronnej na tę chorobę. Udzielając zezwolenia na takie 
przemieszczanie, państwa członkowskie powinny infor
mować ogół społeczeństwa za pośrednictwem stron 

internetowych, do których łącza będą podane na stronie 
internetowej Komisji i które mogą być wykorzystywane 
do celów handlowych. 

(4) Ponadto art. 10 dyrektywy 92/65/EWG przewiduje, że 
psom, kotom i fretkom musi towarzyszyć świadectwo 
zdrowia zgodne z wzorem w części 1 załącznika E do 
tej dyrektywy. 

(5) W następstwie uchylenia rozporządzeniem (UE) nr 
576/2013 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 
w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, 
stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych 
o charakterze niehandlowym, i zmieniającego dyrektywę 
Rady 92/65/EWG ( 4 ) należy zmienić wzór tego świa
dectwa zdrowia w celu zastąpienia odniesień do 
rozporządzenia (WE) nr 998/2003 odniesieniami do 
rozporządzenia (UE) nr 576/2013. 

(6) W świadectwie zdrowia określonym w części 1 załącz
nika E do dyrektywy 92/65/EWG uwzględniono 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 388/2010 z dnia 
6 maja 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
(WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych 
niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem prze
mieszczania o charakterze niehandlowym ( 5 ), które prze
widuje, że wymogi i kontrole ustanowione w dyrektywie 
92/65/EWG mają zastosowanie do przemieszczania 
więcej niż pięciu zwierząt domowych, jeżeli zwierzęta 
te przywożone są do państwa członkowskiego z innego 
państwa członkowskiego lub państwa trzeciego wymie
nionego w części B sekcja 2 w załączniku do II do 
rozporządzenia (WE) nr 998/2003. 

(7) Przepisy ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 
388/2010 zostały poddane przeglądowi i włączone do 
rozporządzenia (UE) nr 576/2013. Należy zatem usunąć 
odniesienia do rozporządzenia (UE) nr 388/2010 ze 
wzoru świadectwa zdrowia określonego w części 1 
załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
92/65/EWG. 

(9) Aby uniknąć zakłóceń w handlu, należy zezwolić na 
korzystanie w okresie przejściowym ze świadectw 
zdrowia wydanych zgodnie z częścią 1 załącznika E do 
dyrektywy 92/65/EWG przed datą rozpoczęcia stoso
wania niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem pewnych 
warunków.
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(10) Niniejszą decyzję powinno się stosować od daty 
rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 
576/2013, 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Część 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG zastępuje się 
tekstem załącznika do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 29 kwietnia 2015 r. państwa 
członkowskie mogą zezwalać na handel psami, kotami i fretkami 
pochodzącymi z gospodarstw, jeżeli zwierzętom tym towa
rzyszy świadectwo zdrowia wydane nie później niż w dniu 

28 grudnia 2014 r. zgodnie z modelem określonym w części 
1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG w jej brzmieniu 
obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi niniejszą 
decyzją. 

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

„Część 1 – Świadectwo zdrowia do celów handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw (kopytne, ptaki 
zaszczepione przeciwko grypie ptaków, zajęczaki, psy, koty i fretki) 92/65 EI
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