
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 21 października 2013 r. 

uchylająca decyzję wykonawczą 2011/874/UE 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6828) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/520/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. 2 formuła 
wprowadzająca i lit. b) oraz art. 17 ust. 3 lit. a), 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 
wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do prze
mieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, 
i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG ( 2 ), w szczególności 
jego art. 8 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt 
domowych oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 
998/2003 ( 3 ) określono warunki związane z przemiesz
czaniem zwierząt domowych z państw trzecich i z 
wzorem świadectwa do celów takiego przemieszczania. 
Rozporządzenie to uchyla i zastępuje rozporządzenie 
(WE) nr 998/2003 ze skutkiem od dnia 29 grudnia 
2014 r. Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 stanowi, że 
gdy liczba psów, kotów lub fretek przemieszczanych 
jednocześnie w celach niehandlowych jest większa niż 
pięć, te zwierzęta domowe muszą spełniać wymogi doty
czące zdrowia zwierząt określone w dyrektywie 
92/65/EWG. 

(2) W decyzji wykonawczej Komisji 2011/874/UE z dnia 
15 grudnia 2011 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich 
i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, 
kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze 
niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek 
do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych 
w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze 
niehandlowym tych zwierząt do Unii ( 4 ) ustanowiono 
wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwo

lony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemiesz
czanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu 
psów, kotów lub fretek do Unii, zgodnie z dyrektywą 
92/65/EWG, oraz świadectwa zdrowia stosowane 
w takim przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze 
niehandlowym, a także świadectwa zdrowia stosowane 
w przemieszczaniu o charakterze niehandlowym pięciu 
lub mniej psów, kotów lub fretek do Unii, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003. 

(3) W następstwie wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 
576/2013 przyjęte zostały rozporządzenie wykonawcze 
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, ustanowienia wykazów terytoriów 
i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej 
i wymogów językowych dotyczących oświadczeń 
potwierdzających spełnienie określonych warunków prze
widzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 576/2013 ( 5 ) oraz decyzja wykonawcza 
Komisji 2013/519/UE z dnia 21 października 2013 r. 
ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, 
z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek, 
oraz wzory świadectw zdrowia stosowanych przy takim 
przywozie ( 6 ). 

(4) W dniu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia wyko
nawczego (UE) nr 577/2013 i decyzji wykonawczej 
2013/519/UE przepisy decyzji wykonawczej 
2011/874/UE stają się nieaktualne. 

(5) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 i decyzja 
wykonawcza 2013/519/UE mają zastosowanie od dnia 
29 grudnia 2014 r. Dla zachowania przejrzystości prze
pisów Unii decyzja wykonawcza 2011/874/UE powinna 
zostać uchylona ze skutkiem od tego samego dnia. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja wykonawcza 2011/874/UE traci moc.

PL 23.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281/27 

( 1 ) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. 
( 2 ) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 65. 

( 5 ) Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109. 
( 6 ) Zob. s. 20 niniejszego Dziennika Urzędowego.



Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji

PL L 281/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.10.2013
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