
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 4 czerwca 2014 r. 

zmieniająca załączniki do decyzji 92/260/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w odniesieniu do 
warunków dotyczących zdrowia zwierząt i wydawania świadectw weterynaryjnych przy przy

wozie zarejestrowanych koni z określonych części terytorium Indii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3582) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/332/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 zwie
rząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaga
niami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A 
pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a), 

uwzględniając dyrektywę 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 (2), w szczególności jej art. 12 
ust. 1 i 4, art. 15 lit. a), art. 16 ust. 2 oraz art. 19 zdanie wprowadzające oraz lit. a) i b) tej dyrektywy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dyrektywie 2009/156/WE ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt, odnoszące się do przywozu do 
Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych. Stanowi ona, że przywóz do Unii zwierząt z rodziny koniowatych 
jest dozwolony tylko z państw trzecich, które spełniają określone wymagania dotyczące zdrowia zwierząt. 

(2)  W decyzji Komisji 92/260/EWG (3) ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i wydawania świadectw 
weterynaryjnych dla odprawy czasowej do Unii zarejestrowanych koni — na okres krótszy niż 90 dni — z państw 
trzecich włączonych do szczególnych grup sanitarnych określonych w załączniku I do tej decyzji. W załączniku II 
do tej decyzji ustanowiono wzory świadectw zdrowia zwierząt, które muszą towarzyszyć zwierzętom przybywa
jącym z państw trzecich włączonych do danej grupy sanitarnej. 

(3)  W decyzji Komisji 93/197/EWG (4) ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i wydawania świadectw 
weterynaryjnych przy przywozie do Unii zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz zwierząt 
z rodziny koniowatych do hodowli i produkcji pochodzących z państw trzecich włączonych do szczególnych 
grup sanitarnych określonych w załączniku I do tej decyzji. W załączniku tym określono kategorie zwierząt nale
żących do rodziny koniowatych, których przywóz z danego państwa trzeciego jest dopuszczony. W załączniku II 
do tej decyzji ustanowiono wzory świadectw zdrowia zwierząt, które muszą towarzyszyć zwierzętom przybywa
jącym z państw trzecich włączonych do danej grupy sanitarnej. 
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(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. 
(2) Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1. 
(3) Decyzja Komisji 92/260/EWG z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryj

nych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni (Dz.U. L 130 z 15.5.1992, s. 67). 
(4) Decyzja Komisji 93/197/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy 

przywozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (Dz.U. L 86 
z 6.4.1993, s. 16). 



(4) W decyzji Komisji 2004/211/WE (1) ustalono wykaz państw trzecich lub, w przypadku państw stosujących regio
nalizację, ich części, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz zwierząt z rodziny koniowatych oraz 
ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, określając jednocześnie warunki mające zastosowanie do tego przy
wozu. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do tej decyzji. 

(5)  Z dostępnych informacji wynika, że Indie są wolne od afrykańskiego pomoru koni zgodnie z prawodawstwem 
Unii, zaś ostatni przypadek afrykańskiego pomoru koni zgłoszono tam w 1963 r. Od dwóch lat Indie są ponadto 
wolne od wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni — nie zgłoszono tam nigdy przypadku wystąpienia tej 
choroby. Na części terytorium Indii występuje jednak nosacizna; ponadto brak jest informacji na temat występo
wania zarazy stadniczej. 

(6) Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Indiach w odniesieniu do chorób przenośnych dotykających zwie
rząt z rodziny koniowatych, należy włączyć Indie do grupy sanitarnej C określonej w załączniku I do decyzji 
92/260/EWG i załączniku I do decyzji 93/197/EWG. 

(7) Jako że ryzyko zarażenia nosacizną jest mniejsze w przypadku zarejestrowanych koni, należy ograniczyć wprowa
dzanie zwierząt z rodziny koniowatych do Unii wyłącznie do zarejestrowanych koni oraz ustanowić wymóg, by 
zarejestrowane konie wprowadzane do Unii — zgodnie z decyzjami 92/260/EWG lub 93/197/EWG — podda
wano badaniom w kierunku nosacizny i zarazy stadniczej. We wzorze świadectwa zdrowia zwierząt „C” okreś
lonym w załączniku II każdej z tych decyzji należy zatem określić te badania w kontekście wprowadzania zarejes
trowanych koni z Indii. 

(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do decyzji 92/260/EWG oraz załączniki I i II do decyzji 
93/197/EWG. 

(9) Pismem z dnia 31 grudnia 2013 r. Indie poinformowały Komisję o ustanowieniu strefy wolnej od chorób zwie
rząt koniowatych w ośrodku Remount and Veterinary Corps (RVC), Meerut Cantonment, dystrykt Meerut, dywizja 
Meerut w stanie Uttar Pradesh i przedstawiły konieczne gwarancje wymagane zgodnie z art. 12 dyrektywy 
2009/156/WE. 

(10) W oczekiwaniu na wyniki wizyty kontrolnej Komisji i przy uwzględnieniu, że Indie chcą wziąć udział w Świato
wych Igrzyskach Jeździeckich (WEG) organizowanych przez Fédération Èquestre Internationale (FEI) we Francji, 
w Normandii, w sierpniu 2014 r., należy tymczasowo — na okres do października 2014 r. — zatwierdzić usta
nowioną w Indiach strefę wolną od chorób zwierząt koniowatych. 

(11)  Regionalizacja obejmować powinna także drogowy dostęp transferowy zarejestrowanych koni prowadzący ze 
strefy wolnej od chorób zwierząt koniowatych do najbliższego międzynarodowego portu lotniczego, w odnie
sieniu do którego Indie przedstawiły obowiązującą procedurę działania i środki bezpieczeństwa biologicznego. 

(12)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2004/211/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załącznikach I i II do decyzji 92/260/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

W załącznikach I i II do decyzji 93/197/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej decyzji. 
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(1) Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których 
państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz 
zmieniająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1). 



Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK I 

W załącznikach I i II do decyzji 92/260/EWG wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w załączniku I wykaz państw trzecich włączonych do grupy sanitarnej C otrzymuje brzmienie: 

„Grupa sanitarna C (1) 

Kanada (CA), Chiny (3) (CN), Hongkong (HK), Indie (3) (IN), Japonia (JP), Republika Korei (KR), Makao (MO), Malezja 
(półwysep) (MY), Singapur (SG), Tajlandia (TH), Stany Zjednoczone Ameryki (US)”; 

2)  w załączniku II wzór świadectwa zdrowia C sekcja III lit. l) otrzymuje brzmienie: 

„l)  Jeżeli koń pochodzi z Chin (1) (3), Indii (1) (3) lub Tajlandii (3), został poddany badaniu na obecność nosacizny 
i zarazy stadniczej koni metodą odczynu wiązania dopełniacza przy rozcieńczeniu surowicy 1:10 na próbce krwi 
pobranej w ciągu 10 dni przed datą wywozu w dniu … (4) (5), przy czym wynik badania był ujemny;”.   

ZAŁĄCZNIK II 

W załącznikach I i II do decyzji 93/197/EWG wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w załączniku I wykaz państw trzecich włączonych do grupy sanitarnej C otrzymuje brzmienie: 

„Grupa sanitarna C (1) 

Kanada (CA), Chiny (2) (3) (CN), Hongkongm (3) (HK), Indie (2) (3) (IN), Japonia (3) (JP), Republika Korei (3) (KR), Makao 
(3) (MO), Malezja (półwysep) (3) (MY), Singapur (3) (SG), Tajlandia (3) (TH), Stany Zjednoczone Ameryki (US)”; 

2)  w załączniku II wzór świadectwa zdrowia C sekcja III lit. m) otrzymuje brzmienie: 

„m)  Jeżeli koń pochodzi z Chin (1) (3), Indii (1) (3) lub Tajlandii (3), został poddany badaniu na obecność nosacizny 
i zarazy stadniczej koni metodą odczynu wiązania dopełniacza przy rozcieńczeniu surowicy 1:10 na próbce 
krwi pobranej w ciągu 10 dni przed datą wywozu w dniu … (4), przy czym wynik badania był ujemny;”.  
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ZAŁĄCZNIK III 

W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z kodem ISO państwa: 

„IN Indie 

IN-0 Cały kraj C — — — — — — — — —  

IN-1 

Strefa wolna od chorób zwierząt 
koniowatych w ośrodku Remount 
and Veterinary Corps (RVC), Meerut 
Cantonment, dystrykt Meerut, 
dywizja Meerut, stan Uttar Pradesh, 
w tym trasa drogowa do portu lotni
czego w New Delhi 
(szczegóły w polu 6) 

C X — X — — — — — — Ważne do 31 października 
2014 r.”  

2)  dodaje się pole 6 w brzmieniu: 

„Pole 6  

IN Indie IN-1 Strefa wolna od chorób zwierząt koniowatych w ośrodku Remount and Veterinary Corps (RVC), Meerut Cantonment, dystrykt Meerut, dywizja Meerut, stan 
Uttar Pradesh (o koordynatach 29.028893, 77.731018 lub +29° 01′ 44,01″, +77° 43′ 51,66″), otoczona strefą nadzoru wynoszącą 10 km, w tym przejazd 
następującą trasą: przez miejscowości Roorkee, Mawana oraz Delhi Roads do autostrady krajowej (National Highway) nr 58, następnie drogami Hapur 
Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, autostradą 
krajową nr 8, drogami Airport Road i Ullan Batar Marg do portu lotniczego Indira Gandhi International Airport New Delhi.”   

6.6.2014 
L 167/56 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    


	DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniająca załączniki do decyzji 92/260/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt i wydawania świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestrowanych koni z określonych części terytorium Indii (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3582) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/332/UE) 

