
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 31 lipca 2013 r. 

zmieniająca załącznik II do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia przy 
powrotnym wwozie do Unii Europejskiej zarejestrowanych koni przeznaczonych do udziału 
w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym na okres krótszy 

niż 30 dni 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4850) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/416/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/156/WE z dnia 30 listo
pada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regu
lujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny konio
watych z państw trzecich ( 1 ), w szczególności jej art. 19 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Komisji 93/195/EWG z dnia 2 lutego 1993 r. 
w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw 
weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowa
nych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach 
i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po 
wywozie czasowym ( 2 ) ustanowiono szereg wzorów 
świadectw zdrowia przy powrotnym wwozie do Unii 
zarejestrowanych koni czasowo wywiezionych do państw 
trzecich w celu udziału w wyścigach, zawodach i wyda
rzeniach kulturalnych. 

(2) W załączniku II do tej decyzji ustanowiono wzór świa
dectwa zdrowia przy powrotnym wwozie do Unii Euro
pejskiej zarejestrowanych koni przeznaczonych do 
udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kultural
nych po wywozie czasowym na okres krótszy niż 30 
dni. 

(3) Decyzją Komisji 2007/240/WE ( 3 ) ustanawiającą nowe 
świadectwa weterynaryjne przywozu żywych zwierząt, 
nasienia, zarodków, komórek jajowych lub też 
produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium 
Wspólnoty między innymi w ramach decyzji 
93/195/EWG ustanowiono standardowy wzór świa
dectwa zdrowia. 

(4) Należy dostosować wzór świadectwa zdrowia w załącz
niku II do decyzji 93/195/EWG do wzoru przewidzia
nego w decyzji 2007/240/WE. 

(5) Ze względu na jasność prawa należy ponadto wprowa
dzić pewne poprawki w załączniku II do decyzji 
93/195/EWG zmienionym decyzją Komisji 2010/266/UE 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniającą decyzje 
92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG 
i 2004/211/WE w odniesieniu do przywozu zarejestro
wanych koni z niektórych części Chin i zmiany niektó
rych nazw państw trzecich ( 4 ). 

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

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik II do decyzji 93/195/EWG zastępuje się tekstem znaj
dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

W okresie przejściowym do dnia 1 października 2013 r. 
państwa członkowskie zezwalają nadal na powrotny wwóz do 
Unii zarejestrowanych koni przeznaczonych do udziału w wyści
gach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po wywozie 
czasowym do państw trzecich na okres nie dłuższy niż 30 
dni, którym towarzyszy świadectwo weterynaryjne wydane nie 
później niż dnia 21 września 2013 r. zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku II do decyzji 93/195/EWG w wersji 
przed zmianami wprowadzonymi niniejszą decyzją. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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