
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/862 

z dnia 17 maja 2017 r. 

ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy 
powrotnym wwozie zarejestrowanych koni biorących udział w zawodach po wywozie czasowym 
do Turkmenistanu, zmieniająca załącznik I do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wpisu 
dotyczącego Turkmenistanu i zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do 
wpisu dotyczącego Turkmenistanu w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, 
z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych oraz 

nasienia, komórek jajowych i zarodków koni 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3207) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 (1), w szczególności jej 
art. 12 ust. 1 i 4, art. 16 ust. 2 oraz art. 19 lit. a) i b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dyrektywie 2009/156/WE ustanowiono warunki zdrowotne zwierząt odnośnie 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 w zakresie zdrowia zwierząt. 

(2)  W załączniku I do decyzji Komisji 93/195/EWG (2) znajduje się wykaz państw trzecich przypisanych do grup 
sanitarnych A–E. Załącznik VII tej decyzji zawiera m.in. wzór świadectwa zdrowia do wykorzystania przy 
powrotnym wwozie zarejestrowanych koni po czasowym wywozie na okres krótszy niż 60 dni w celu 
uczestnictwa w zawodach jeździeckich Asian Games i Endurance World Cup. 

(3)  Zawody jeździeckie Asian Indoor and Martial Arts Games 2017 odbędą się w Aszchabadzie, w Turkmenistanie, 
w dniach 17–27 września 2017 r. pod auspicjami Fédération Equestre Internationale. 

(4)  Aby dopuścić powrotny wwóz do Unii zarejestrowanych koni po czasowym wywozie w celu uczestnictwa w tej 
imprezie oraz umożliwić wydanie świadectwa zdrowia zwierzęcia towarzyszącego tym zarejestrowanym koniom, 
należy włączyć Turkmenistan do odpowiedniej grupy sanitarnej w załączniku I do tej decyzji oraz określić, że 
konie te mogą zostać ponownie wwiezione do Unii, pod warunkiem że będzie im towarzyszyć świadectwo 
zdrowia zgodne ze wzorem podanym w załączniku VII do decyzji 93/195/EWG. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 93/195/EWG. 

(6)  W załączniku I do decyzji Komisji 2004/211/WE (3) ustalono wykaz państw trzecich lub – w przypadku państw 
stosujących regionalizację – ich części, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz zwierząt z rodziny 
koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, oraz określono warunki mające zastosowanie do 
tego przywozu. 

(7)  Właściwe organy Turkmenistanu, będącego gospodarzem imprezy jeździeckiej Asian Indoor and Martial Arts 
Games 2017, złożyły wniosek o uznanie, na ograniczony okres, części terytorium tego państwa, wyznaczonej na 
południu regionu Akhal, za strefę wolną od chorób koniowatych. 
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(1) Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1. 
(2) Decyzja Komisji 93/195/EWG z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy 

powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach 
kulturalnych po wywozie czasowym (Dz.U. L 86 z 6.4.1993, 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). 



(8)  W lutym 2017 r. służby Komisji uczestniczyły w wizycie prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia 
Zwierząt (OIE) w Turkmenistanie w celu udzielenia pomocy temu państwu w ostatecznym ustanowieniu strefy 
wolnej od chorób koniowatych, obejmującej strefę główną osadzoną w obszarze zagrożonym. 

(9)  Właściwe organy Turkmenistanu przedstawiły szereg gwarancji, w szczególności dotyczących obowiązku 
zgłaszania chorób wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2009/156/WE w ich państwie oraz zobowiązania 
do pełnego przestrzegania przepisów art. 12 ust. 2 lit. f) tej dyrektywy w odniesieniu do natychmiastowego 
zgłaszania chorób Komisji i państwom członkowskim. 

(10)  Afrykański pomór koni, wenezuelskie wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni oraz pęcherzykowe zapalenie 
jamy ustnej nigdy nie występowały w Turkmenistanie. Ostatni zgłoszony do OIE przypadek zarazy stadniczej 
miał miejsce w 2010 r. Od co najmniej trzech lat nie odnotowano przypadku nosacizny, co stanowi wymóg OIE 
dla państw starających się o status wolnych od tej choroby. 

(11)  Turkmenistan przeprowadził kompleksowe badanie serologiczne populacji koni w kraju, a w szczególności 
w obszarze zagrożonym strefy wolnej od chorób koniowatych, i we wszystkich przypadkach uzyskał wynik 
ujemny w odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni, nosacizny i zarazy stadniczej. Przez okres 6 miesięcy, 
formalnie rozpoczynający się dnia 15 marca 2017 r., strefa główna pozostanie wolna od obecności koniowatych, 
do czasu gdy wprowadzone zostaną do niej konie uczestniczące w zawodach zgodnie z ustaloną procedurą 
kwarantanny. 

(12)  Aby zapewnić trwałą ochronę stanu zdrowia populacji koniowatych w strefie wolnej od chorób koniowatych, 
władze Turkmenistanu zobowiązały się do uruchomienia nowo wybudowanego miejsca kwarantanny tuż obok 
strefy wolnej od chorób koniowatych w celu kontroli dostępu koniowatych pochodzących z gospodarstw 
z innych części Turkmenistanu i przywożonych z niektórych państw trzecich niewymienionych w załączniku I do 
decyzji 2004/211/WE. Podczas kwarantanny poprzedzającej wwóz do strefy zwierzęta poddawane są badaniom 
w zakresie zdrowia zwierząt zgodnie z warunkami dotyczącymi przywozu do Unii. 

(13)  Z uwagi na zadowalające wyniki zgłoszone podczas wspomnianej wyżej wizyty oraz informacje i gwarancje 
przedstawione przez Turkmenistan państwo to należy umieścić w wykazie państw trzecich określonym 
w załączniku I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do powrotnego wwozu zarejestrowanych koni w okresie 
10 września – 10 października 2017 r. Jednocześnie Turkmenistan powinien zostać poddany regionalizacji 
w odniesieniu do niektórych chorób koniowatych. Z przyczyn epidemiologicznych strefa wolna od chorób 
koniowatych w Turkmenistanie powinna być przypisana do grupy sanitarnej B w wykazie znajdującym się 
w załączniku I do decyzji 2004/211/WE. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Państwa członkowskie dopuszczają powrotny wwóz zarejestrowanych koni do celów zawodów po czasowym wywozie 
do części terytorium Turkmenistanu objętej regionalizacją do celów udziału w zawodach jeździeckich Asian Indoor and 
Martial Arts Games 2017 w Aszchabadzie, pod warunkiem że koniom towarzyszyć będzie świadectwo zdrowia zgodne 
ze wzorem podanym w załączniku VII do decyzji 93/195/EWG i należycie wypełnione w terminie określonym 
w załączniku I do decyzji 2004/211/WE. 

Artykuł 2 

W załączniku I do decyzji 93/195/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. 
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Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2017 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji   

ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku I do decyzji 93/195/EWG wprowadza się następujące zmiany:  

1) wykaz państw trzecich należących do grupy sanitarnej B otrzymuje brzmienie: 

„Australia (AU), Białoruś (BY), Czarnogóra (ME), była jugosłowiańska republika Macedonii (2) (MK), Nowa Zelandia 
(NZ), Serbia (RS), Rosja (3) (RU), Turkmenistan (3) (5) (TM), Ukraina (UA)”;  

2) przypis 3 otrzymuje brzmienie: 

„(3)  Część państwa trzeciego lub terytorium zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2009/156/WE, określone 
w kolumnach 3 i 4 tabeli w załączniku I do decyzji 2004/211/WE.”;  

3) dodaje się przypis 5 w brzmieniu: 

„(5)  Na okres wskazany w kolumnie 15 tabeli w załączniku I do decyzji 2004/211/WE.”.  

19.5.2017 L 128/57 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK II 

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

1) wpis dotyczący Turkmenistanu dodaje się w tabeli według kolejności alfabetycznej kodu ISO między wpisami 
dotyczącymi Tajlandii i Tunezji: 

„TM Turkmenistan TM-0 cały kraj  — — — — — — — — — Obowiązuje od 
10 września do 
10 października 

2017 r.” 
TM-1 Strefa wolna od cho

rób koniowatych 
w Aszchabadzie (zob. 
szczegóły w polu 8) 

B — X — — — — — — —   

2) dodaje się pole 8 w brzmieniu: 

„Pole 8:  

TM Turkmenistan TM-1 Strefa wolna od chorób koniowatych w Aszchabadzie obejmująca: 

1)  strefę główną wyznaczoną od punktu o współrzędnych 37.925300 N, 
58.438068 E na wschód od skrzyżowania autostrady M37 z Kuliyev Street w kie
runku północnym oraz od kanału z wodą słodką (Kanał Karakumski) na północy 
do linii kolejowej na południu; 

2) obszar zagrożony od 30 do 50 km na północ w głąb kraju od kanału nawadnia
jącego do granicy państwowej z Iranem oraz o szerokości 110 km od miasta 
Anew na wschód od Aszchabadu do miasta Baharden na zachód od Aszchabadu, 
łącznie z międzynarodowym portem lotniczym w pobliżu strefy głównej”   
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