
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1851 

z dnia 11 października 2017 r. 

zmieniająca lit. E w załączniku II do decyzji 92/260/EWG w odniesieniu do wymagań dotyczących 
afrykańskiego pomoru koni w przypadku odprawy czasowej rejestrowanych koni z Algierii, 
Kuwejtu, Maroka, Omanu, Kataru, Tunezji i Turcji, oraz zmieniająca załącznik I do decyzji 
2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
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) 6775) 

(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 sekcji I w załączniku A 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 formułę wprowadzającą i 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 od dwóch lat są wolne od afrykańskiego 
pomoru koni. 

(2) W decyzji Komisji 92/260/EWG (3) ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weteryna
ryjnych stosowanych przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych na okres krótszy niż 90 dni. 
W lit. E w załączniku II do tej decyzji ustanowiono wzór świadectwa zdrowia do odprawy czasowej rejestro
wanych koni z państw trzecich zaliczonych do grupy E, między innymi, z Algierii, Kuwejtu, Maroka, Omanu, 
Kataru, Tunezji i Turcji. 

(3)  Zgodnie z uchwałą nr 27 (4) w sprawie uznania statusu państw członkowskich w odniesieniu do afrykańskiego 
pomoru koni (Recognition of the African Horse Sickness Status of Member Countries) przyjętą przez Światowe 
Zgromadzenie Delegatów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w dniu 23 maja 2017 r. Algieria, 
Kuwejt, Maroko, Oman, Katar, Tunezja i Turcja znajdują się w wykazie państw członkowskich OIE wolnych od 
afrykańskiego pomoru koni. 

(4)  We wzorze świadectwa zdrowia przy odprawie czasowej rejestrowanych koni z państw trzecich zaliczonych do 
grupy E, określonym w lit. E w załączniku II do decyzji 92/260/EWG należy zatem dostosować wymogi 
dotyczące izolacji przed wywozem i badań pod kątem występowania afrykańskiego pomoru koni w odniesieniu 
do rejestrowanych koni przeznaczonych do odprawy czasowej do Unii, z uwzględnieniem oficjalnego statusu 
Algierii, Kuwejtu, Maroka, Omanu, Kataru, Tunezji i Turcji, które OIE uznała za wolne od afrykańskiego pomoru 
koni. 

(5)  W decyzji Komisji 2004/211/WE (5) ustalono wykaz państw trzecich i części ich terytoriów, z których państwa 
członkowskie muszą dopuścić przywóz do Unii żywych zwierząt z rodziny koniowatych oraz nasienia, komórek 
jajowych i zarodków koni. 

(6)  Właściwe władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zwróciły się o zezwolenie na przywóz do Unii komórek 
jajowych i zarodków koni. Złożyły już one świadectwo i kwestionariusz w odniesieniu do zatwierdzenia jednego 
zespołu pozyskiwania i produkcji zarodków. 
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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 weteryna

ryjnych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni (Dz.U. L 130 z 15.5.1992, s. 67). 
(4) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A27_RESO_2017_AHS.pdf 
(5) 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). 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A27_RESO_2017_AHS.pdf


(7)  Zgodnie z art. 5 decyzji 2004/211/WE państwa członkowskie dopuszczają przywóz komórek jajowych 
i zarodków koni z państw trzecich lub części terytoriów państw trzecich wymienionych w kolumnach 2 i 4 
załącznika I do tej decyzji, z których dopuszczony jest również, odpowiednio, stały przywóz zarejestrowanych 
zwierząt z rodziny koniowatych oraz koniowatych do hodowli i produkcji. Zjednoczone Emiraty Arabskie są już 
wymienione w wykazie w odniesieniu do odprawy czasowej rejestrowanych koni, przywozu rejestrowanych koni, 
a także przywozu nasienia rejestrowanych koni. 

(8)  Jako że Zjednoczone Emiraty Arabskie spełniają warunki dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przywozu 
rejestrowanych koni oraz nasienia koni, a właściwe władze tego państwa przedstawiły wystarczające informacje 
na temat zatwierdzenia zespołu pozyskiwania i produkcji zarodków, państwa członkowskie powinny być 
upoważnione do przywozu komórek jajowych i zarodków koni z tego państwa. 

(9)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 92/260/EWG i 2004/211/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W lit. E w załączniku II do decyzji 92/260/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK I 

W lit. E w załączniku II do decyzji 92/260/EWG wprowadza się następujące zmiany:  

1) w sekcji III lit. d) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„—  państwie wysyłki 

i)  albo w ośrodku izolacji (3); albo 

ii) w przypadku, jeśli był wysyłany z Algierii, Kuwejtu, Maroka, Omanu, Kataru, Tunezji, Turcji (1) lub Zjedno
czonych Emiratów Arabskich, w wydzielonych pomieszczeniach pod urzędową kontrolą weterynaryjną (3);”;  

2) w sekcji III lit. i) tiret czwarte ppkt ii) otrzymuje brzmienie: 

„ii)  jednokrotnie, na podstawie próbek krwi pobranych w okresie 10 dni od wywozu, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5), z reakcją 
negatywną, jeśli zostanie wysłany z Algierii, Kuwejtu, Maroka, Omanu, Kataru, Tunezji, Turcji (1) lub ze Zjedno
czonych Emiratów Arabskich (3) (4);”.  
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ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wpis dotyczący Zjednoczonych Emiratów Arabskich otrzymuje brzmienie: 

„AE Zjednoczone 
Emiraty Arabskie 

AE-0 cały kraj E X X X — — X — — X”    
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