
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1030 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Libanu 
w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie 
dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i 

zarodków koni 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3778) 

(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 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 oraz formułę wprowadzającą w art. 19, jak również art. 19 lit. a) i b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dyrektywie 2009/156/WE ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt odnośnie do przywozu do Unii 
żywych zwierząt z rodziny koniowatych. Stanowi ona między innymi, że przywóz zwierząt z rodziny 
koniowatych do Unii jest dozwolony jedynie z państw trzecich, które są wolne od nosacizny przez okres sześciu 
miesięcy. 

(2)  W decyzji Komisji 2004/211/WE (3) ustalono wykaz państw trzecich lub, w przypadku państw stosujących 
regionalizację, ich części, z których państwa członkowskie dopuszczają m.in. odprawę czasową zarejestrowanych 
koni, ponowny przywóz zarejestrowanych koni po wywozie czasowym oraz przywóz zarejestrowanych koni. 

(3)  W następstwie wykrycia nosacizny w Libanie w 2011 r. Komisja decyzją wykonawczą Komisji 2011/512/UE (4) 
zawiesiła m.in. przywóz zarejestrowanych koni z Libanu. W maju 2016 r. Liban przedstawił informacje 
wskazujące na to, że choroba ta została skutecznie zwalczona i że od czasu potwierdzenia ostatniego przypadku 
w dniu 23 sierpnia 2011 r. w ramach bieżącego nadzoru nad całą populacją zwierząt z rodziny koniowatych nie 
wykryto nowych przypadków. 

(4)  Ponieważ od ostatniego przypadku nosacizny w Libanie upłynęło ponad sześć miesięcy, należy dopuścić odprawę 
czasową, ponowny przywóz po wywozie czasowym oraz przywóz zarejestrowanych koni z tego państwa. 
W załączniku I do decyzji 2004/211/WE należy zatem odpowiednio zmienić wpis dotyczący Libanu. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/211/WE. 
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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 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). 

(4) Decyzja wykonawcza Komisji 2011/512/UE z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu 
do zapisów dotyczących Bahrajnu i Libanu w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do 
Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (Dz.U. L 214 z 19.8.2011, s. 22). 



(6)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wpis dotyczący Libanu otrzymuje brzmienie: 

„LB Liban LB-0 Cały kraj E X X X — — — — — —”   

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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