
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/619 

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 i (UE) 2021/403 
w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących stosowania świadectw zdrowia zwierząt, 

świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i świadectw urzędowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenoś
nych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwie
rząt”) (1), w szczególności jego art. 146 ust. 2, art. 156 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) oraz art. 162 ust. 5, art. 168 ust. 4, 
art. 213 ust. 2, art. 224 ust. 4, art. 238 ust. 3 i art. 239 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kon
troli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościo
wego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmie
niające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) 
nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE 
i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję 
Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (2), w szczególności jego art. 90, art. 126 ust. 3 
i art. 134 akapit pierwszy lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) 2020/2235 (3), (UE) 2020/2236 (4) i (UE) 2021/403 (5) ustano
wiono wzory świadectw zdrowia zwierząt, świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i świadectw urzędo
wych, które muszą towarzyszyć przemieszczaniu w obrębie terytorium Unii i wprowadzaniu do Unii przesyłek 
zwierząt i towarów.

(2) Aby ułatwić przejście do stosowania nowych świadectw zdrowia zwierząt i świadectw zdrowia zwierząt/świadectw 
urzędowych do celów przemieszczania przesyłek w obrębie terytorium Unii i między państwami członkowskimi 
oraz aby umożliwić odpowiednie szkolenie podmiotów i personelu właściwych organów we wszystkich państwach 
członkowskich, należy ustanowić okres przejściowy, w którym właściwe organy w państwach członkowskich 
powinny mieć możliwość stosowania świadectw wydanych zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie przed 
datą rozpoczęcia stosowania rozporządzeń wykonawczych (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 i (UE) 2021/403.

(1) Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
(2) Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozpo

rządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, 
wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i prze
mieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej 
takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, 
dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE (Dz.U. L 442 z 30.12.2020, s. 1).

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2236 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozpo
rządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt na 
potrzeby wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek zwierząt wodnych i niektórych produktów 
pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych, urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw oraz uchyla
jące rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 (Dz.U. L 442 z 30.12.2020, s. 410).

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/403 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporzą
dzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt i wzo
rów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania między państwami człon
kowskimi przesyłek określonych kategorii zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej 
takich świadectw i uchylające decyzję 2010/470/UE (Dz.U. L 113 z 31.3.2021, s. 1).
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(3) W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/2235 przewidziano okres przejściowy w odniesieniu do wprowadza
nia do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, kiełków przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, któ
rym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 28/2012 (6) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/628 (7). Ze względu na pewność 
prawa należy zatem doprecyzować czas trwania okresu przejściowego, w którym dopuszcza się stosowanie takich 
świadectw.

(4) Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2004 (8) ze skutkiem od 
dnia 21 kwietnia 2021 r. W rozporządzeniu tym ustanowiono zharmonizowany wzór formularza świadectw do 
celów wewnątrzunijnego przemieszczania przesyłek zwierząt i towarów. Ponadto rozporządzenie to przewiduje 
zgodność zharmonizowanego wzoru formularza świadectw z zintegrowanym skomputeryzowanym systemem 
weterynaryjnym (TRACES) oraz ułatwia działanie systemu certyfikacji i powiadamiania o wewnątrzunijnym prze
mieszczaniu takich przesyłek. Aby umożliwić dalsze stosowanie w systemie TRACES świadectw wydanych zgodnie 
z przepisami mającymi zastosowanie przed dniem 21 kwietnia 2021 r., datę uchylenia tego rozporządzenia należy 
zmienić ze względu na zakończenie okresów przejściowych określonych w rozporządzeniach wykonawczych (UE) 
2020/2236 i (UE) 2021/403 zmienionych niniejszym rozporządzeniem.

(5) W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/2236 przewidziano okres przejściowy w odniesieniu do wprowadza
nia do Unii przesyłek zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt 
wodnych, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt wydane zgodnie z rozpo
rządzeniem Komisji (WE) nr 1251/2008 (9). Ze względu na pewność prawa należy zatem doprecyzować czas trwa
nia okresu przejściowego, w którym dopuszcza się stosowanie takich świadectw.

(6) Aby ułatwić właściwym organom dokonanie niezbędnych ustaleń w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem 
wykonawczym (UE) 2020/2236 w odniesieniu do przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek zwierząt 
wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych, należy wprowadzić 
okres przejściowy, w którym przesyłkom może towarzyszyć odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt wydane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1251/2008.

(7) W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/403 przewidziano okres przejściowy w odniesieniu do wprowadza
nia do Unii przesyłek zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego, którym to przesyłkom towarzyszy odpo
wiednie świadectwo wydane zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 798/2008 (10)
i (UE) nr 206/2010 (11), rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) nr 139/2013 (12) i (UE) 2018/659 (13) oraz 

(6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do 
Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządze
nie (WE) nr 1162/2009 (Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1).

(7) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla okreś
lonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 
w odniesieniu do tych wzorów świadectw (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 101).

(8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i spra
wozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 94 
z 31.3.2004, s. 44).

(9) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warun
ków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i pro
duktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 41).

(10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, 
z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów doty
czących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(11) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, 
upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świa
dectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(12) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt 
dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, 
s. 1).

(13) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii 
żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (Dz.U. L 110 z 30.4.2018, s. 1).
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decyzjach Komisji 2006/168/WE (14) i 2010/472/UE (15), a także zgodnie z decyzjami wykonawczymi Komisji 
2011/630/UE (16), 2012/137/UE (17) i (UE) 2019/294 (18). Ze względu na pewność prawa należy zatem doprecyzo
wać czas trwania okresu przejściowego, w którym dopuszcza się stosowanie takich świadectw.

(8) Aby ułatwić właściwym organom dokonanie niezbędnych ustaleń w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem 
wykonawczym (UE) 2021/403 w odniesieniu do przemieszczania między państwami członkowskimi przesyłek 
zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego, należy wprowadzić okres przejściowy, w którym przesyłkom 
może towarzyszyć odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z dyrektywami Rady 64/432/EWG (19), 88/407/EWG
(20), 89/556/EWG (21), 90/429/EWG (22), 91/68/EWG (23), 92/65/EWG (24), 2009/156/WE (25) i 2009/158/WE (26), 
a także zgodnie z decyzją Komisji 2010/470/UE (27).

(9) Z uwagi na fakt, że rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 i (UE) 2021/403 stosuje się od 
dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie należy również stosować od tej daty.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żyw
ności i Pasz,

(14) Decyzja Komisji 2006/168/WE z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw 
weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (Dz.U. L 57 z 28.2.2006, 
s. 19).

(15) Decyzja Komisji 2010/472/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec 
i kóz (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 74).

(16) Decyzja wykonawcza Komisji 2011/630/UE z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia bydła domowego (Dz. 
U. L 247 z 24.9.2011, s. 32).

(17) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/137/UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przywozu nasienia trzody chlewnej do Unii (Dz.U. 
L 64 z 3.3.2012, s. 29).

(18) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294 z dnia 18 lutego 2019 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których 
dozwolony jest przywóz do Unii psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego przy takim przywozie 
(Dz.U. L 48 z 20.2.2019, s. 41).

(19) Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel 
wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977).

(20) Dyrektywa Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrz
wspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego (Dz.U. L 194 z 22.7.1988, s. 10).

(21) Dyrektywa Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wew
nątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1).

(22) Dyrektywa Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiająca warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie 
w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 62).

(23) Dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrz
wspólnotowy owcami i kozami (Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19).

(24) Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przy
wóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt usta
nowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 268 
z 14.9.1992, s. 54).

(25) Dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszcza
nie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1).

(26) Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wew
nątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74).

(27) Decyzja Komisji 2010/470/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasie
niem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń 
(Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 15).
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/2235

Art. 35 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 35

Przepisy przejściowe

1. Przesyłki zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, kiełki przeznaczone do spożycia 
przez ludzi oraz nasiona przeznaczone do produkcji kiełków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, którym to 
przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu (UE) 
nr 28/2012 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/628, są akceptowane w odniesieniu do wprowadzania na 
terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r., pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upo
ważnioną do jego podpisania zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem i rozporządzeniem wykonawczym przed 
dniem 21 sierpnia 2021 r.

2. Zharmonizowany wzór formularza świadectw do celów przemieszczeń wewnątrzunijnych określony w rozpo
rządzeniu (WE) nr 599/2004 jest akceptowany w odniesieniu do przemieszczania w obrębie terytorium Unii do dnia 
17 października 2021 r.

3. Odesłania do przepisów uchylonych aktów zawarte w świadectwach i w załączniku do rozporządzenia (WE) 
nr 599/2004 traktuje się w stosownych przypadkach jako odesłania do odpowiednich przepisów zastępujących 
wspomniane powyżej przepisy i odczytuje zgodnie z tabelami korelacji.”.

Artykuł 2

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/2236

Art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2236 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Przepisy przejściowe

1. Przesyłki zawierające zwierzęta wodne i produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt 
wodnych, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt wydane zgodnie z wzorem 
określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008, są akceptowane w odniesieniu do wprowadzania na terytorium 
Unii do dnia 20 października 2021 r., pod warunkiem że świadectwo zdrowia zwierząt zostało podpisane przez 
urzędowego inspektora przed dniem 21 sierpnia 2021 r.

2. Przesyłki zawierające zwierzęta wodne i produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze zwierząt 
wodnych, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt wydane zgodnie z wzorem 
określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1251/2008, są akceptowane w odniesieniu do przemieszczania w obrębie 
terytorium Unii do dnia 17 października 2021 r.”.

3. Odesłania do przepisów uchylonych aktów zawarte w świadectwach traktuje się w stosownych przypadkach jako 
odesłania do odpowiednich przepisów zastępujących wspomniane powyżej przepisy i odczytuje zgodnie z tabelami 
korelacji.”.

Artykuł 3

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/403

Art. 27 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/403 otrzymuje brzmienie:
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„Artykuł 27

Przepisy przejściowe

1. Przesyłki zawierające zwierzęta lądowe i ich materiał biologiczny, którym towarzyszy odpowiednie świadectwo 
wydane zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniach (WE) nr 798/2008 i (UE) nr 206/2010, rozporządze
niach wykonawczych (UE) nr 139/2013 i (UE) 2018/659, decyzjach 2006/168/WE i 2010/472/UE oraz zgodnie 
z decyzjami wykonawczymi 2011/630/UE, 2012/137/UE i (UE) 2019/294, są akceptowane w odniesieniu do wpro
wadzania na terytorium Unii do dnia 20 października 2021 r., pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane 
przez osobę upoważnioną do jego podpisania zgodnie ze wspomnianymi rozporządzeniami, rozporządzeniami 
wykonawczymi, decyzjami i decyzjami wykonawczymi przed dniem 21 sierpnia 2021 r.

2. Przesyłki zawierające określone kategorie zwierząt kopytnych, którym towarzyszy odpowiednie świadectwo 
wydane zgodnie z wzorami określonymi w dyrektywach Rady 64/432/EWG (*) i 91/68/EWG (**), dyrektywie 
92/65/EWG i dyrektywie Rady 2009/156/WE (***), są akceptowane w odniesieniu do przemieszczania między pań
stwami członkowskimi do dnia 17 października 2021 r.

3. Przesyłki zawierające określone kategorie ptaków i ich materiału biologicznego, którym towarzyszy odpowied
nie świadectwo wydane zgodnie z wzorem określonym w dyrektywie Rady 2009/158/WE (****), są akceptowane 
w odniesieniu do przemieszczania między państwami członkowskimi do dnia 17 października 2021 r.

4. Przesyłki zawierające określone rodzaje materiału biologicznego bydła, którym towarzyszy odpowiednie świa
dectwo wydane zgodnie z wzorami określonymi w dyrektywach 88/407/EWG i 89/556/EWG, są akceptowane 
w odniesieniu do przemieszczania między państwami członkowskimi do dnia 17 października 2021 r.

5. Przesyłki zawierające określone rodzaje materiału biologicznego owiec i kóz, którym towarzyszy odpowiednie 
świadectwo wydane zgodnie z wzorem określonym w decyzji 2010/470/UE, są akceptowane w odniesieniu do prze
mieszczania między państwami członkowskimi do dnia 17 października 2021 r.

6. Przesyłki zawierające określone rodzaje materiału biologicznego świń, którym towarzyszy odpowiednie świadec
two wydane zgodnie z wzorami określonymi w dyrektywie 90/429/EWG i decyzji 2010/470/UE, są akceptowane 
w odniesieniu do przemieszczania między państwami członkowskimi do dnia 17 października 2021 r.

7. Przesyłki zawierające określone rodzaje materiału biologicznego zwierząt koniowatych, którym towarzyszy 
odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z wzorem określonym w decyzji 2010/470/UE, są akceptowane w odniesie
niu do przemieszczania między państwami członkowskimi do dnia 17 października 2021 r.

8. Przesyłki zawierające określone kategorie pszczół, którym towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie 
z wzorem określonym w dyrektywie 92/65/EWG, są akceptowane w odniesieniu do przemieszczania między pań
stwami członkowskimi do dnia 17 października 2021 r.

9. Przesyłki zawierające określone kategorie zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego, którym towarzyszy 
odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z wzorem określonym w dyrektywie 92/65/EWG, są akceptowane w odnie
sieniu do przemieszczania między państwami członkowskimi do dnia 17 października 2021 r.

10. Odesłania do przepisów uchylonych aktów zawarte w świadectwach traktuje się w stosownych przypadkach 
jako odesłania do odpowiednich przepisów zastępujących wspomniane powyżej przepisy i odczytuje zgodnie z tabe
lami korelacji.

_____________
(*) Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpły

wających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977).
(**) Dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują

cych handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19).
(***) Dyrektywa Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regu

lujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 192 
z 23.7.2010, s. 1).

(****) Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regu
lujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. L 343 
z 22.12.2009, s. 74).”.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131/76                                                                                                                                         16.4.2021  



Artykuł 4

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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