
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1044/2013 

z dnia 25 października 2013 r. 

zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzoru świadectwa 
weterynaryjnego dla przesyłek zawierających matki pszczele i matki trzmieli 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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 lit. b) 
i art. 19 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywą 92/65/EWG ustanowiono wymagania doty
czące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do 
Unii zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków 
nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt 
ustanowionymi w szczegółowych aktach prawa Unii, 
o których mowa w załączniku F do tej dyrektywy. 

(2) Warroza u pszczół ujęta jest w wykazie zawartym 
w załączniku B do dyrektywy 92/65/EWG. Chorobę tę 
wywołują ektopasożytnicze roztocza gatunku Varroa, 
a jej występowanie odnotowano na całym świecie. 

(3) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 ( 2 ) ustano
wiono wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych 
w odniesieniu do wprowadzania do Unii niektórych 
żywych zwierząt. W części 2 załącznika IV do rozporzą
dzenia (UE) nr 206/2010 ustanowiono świadectwo 
zdrowia QUE z zastosowaniem do przesyłek zawierają
cych matki pszczele i matki trzmieli (Apis mellifera oraz 
Bombus spp.). 

(4) Decyzją wykonawczą Komisji 2013/503/UE ( 3 ) niektóre 
terytoria państw członkowskich uznano za wolne od 
warrozy. Dodatkowe gwarancje wymagane w handlu 
określone we wspomnianej decyzji w celu ochrony 
statusu obszaru wolnego od warrozy posiadanego przez 
te terytoria przewidują, że państwa członkowskie zobo
wiązane są zakazać wprowadzania przesyłek zawierają
cych matki pszczele i towarzyszące im robotnice, jeśli 
deklarowanym miejscem przeznaczenia takich przesyłek 
jest terytorium wolne od warrozy. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić świadectwo wetery
naryjne QUE określone w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia (UE) nr 206/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Świadectwo weterynaryjne QUE zawarte w części 2 załącznika 
IV do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 zastępuje się tekstem 
znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 30 maja 2014 r. zezwala się 
na wprowadzanie do Unii przesyłek pszczół, o których mowa 
w art. 7 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 206/2010, którym 
towarzyszy świadectwo weterynaryjne wypełnione i podpisane 
zgodnie ze wzorem QUE określonym w części 2 załącznika IV 
do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w wersji obowiązującej 
przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. 
( 2 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. 

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 (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1). 

( 3 ) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/503/UE z dnia 11 października 
2013 r. uznająca część Unii za wolną od warrozy u pszczół i usta
nawiająca dodatkowe gwarancje wymagane w handlu wewnątrzu
nijnym i przy przywozie w celu ochrony statusu obszaru wolnego 
od warrozy (Dz.U. L 273 z 15.10.2013, s. 38).



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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„Wzór QUE
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