
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1206 

z dnia 12 lipca 2019 r. 

zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do świadectwa 
zdrowia zwierząt w handlu psami, kotami i fretkami 

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5210) 

(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. 22 akapit pierwszy, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dyrektywa 92/65/EWG określa wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel niektórymi zwierzętami 
oraz ich przywóz do Unii. Art. 10 tej dyrektywy stanowi, że wymagania dotyczące zdrowia w odniesieniu do 
handlu psami, kotami i fretkami określono w art. 6 oraz, w stosownych przypadkach, w art. 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (2). 

(2)  Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 stanowi, że gdy liczba psów, kotów lub fretek przemieszczanych jednocześnie 
w celach niehandlowych jest większa niż pięć, te zwierzęta domowe muszą spełniać wymogi dotyczące zdrowia 
zwierząt określone w dyrektywie 92/65/EWG dla odnośnych gatunków, z wyjątkiem niektórych kategorii 
zwierząt, dla których w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano odstępstwo pod pewnymi warunkami. 

(3)  W wyniku obowiązkowego przeglądu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 (3) Komisja 
przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 (4) określające między innymi przepisy dotyczące klasyfikacji 
państw członkowskich lub ich części pod kątem ich uprawnienia do stosowania profilaktycznych środków 
zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów. Rozporządzeniem delegowanym (UE) 
2018/772 uchylono rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r. 

(4) Wykaz państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w rozporzą
dzeniu delegowanym (UE) 2018/772, uwzględniający całość lub część ich terytorium zamieszczony jest 
w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/878 (5). 

(5)  Odniesienia do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 we wzorze świadectwa zdrowia należy 
zatem zastąpić odniesieniami do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 i rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2018/878. 
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(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania 

o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1). 
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus 
multilocularis u psów (Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6). 

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus 
multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 (Dz.U. L 130 z 28.5.2018, s. 1). 

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/878 z dnia 18 czerwca 2018 r. przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części 
terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia 
Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 155 z 19.6.2018, s. 1). 



(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić część 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG. 

(7)  Aby uniknąć zakłóceń w handlu psami, kotami lub fretkami, należy przewidzieć okres przejściowy, aby 
umożliwić, pod pewnymi warunkami, stosowanie do dnia 31 grudnia 2019 r. wzorów świadectw zdrowia 
zwierząt wydanych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG, zmienioną decyzją wykonawczą Komisji 2013/518/UE (6). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Część 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2019 r. państwa członkowskie zezwalają – w odniesieniu do handlu psami, 
kotami lub fretkami –na stosowanie świadectwa zdrowia wydanego nie później niż w dniu 30 listopada 2019 r. zgodnie 
ze wzorem określonym w części 1 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG zmienionej decyzją wykonawczą 
2013/518/UE. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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(6) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/518/UE z dnia 21 października 2013 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 
92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (Dz.U. L 281 z 23.10.2013, s. 14). 



ZAŁĄCZNIK 

„Część 1 – Świadectwo zdrowia do celów handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw 
(kopytne, ptaki zaszczepione przeciwko grypie ptaków, zajęczaki, psy, koty i fretki) 92/65 EI 
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