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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 lipca 2004 r.

ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehand-

lowego przemieszczania zwierząt domowych

(notyfikowana jako dokument K(2004) 2365)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/539/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie wymagań
dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego
przemieszczania zwierząt domowych i zmieniającego dyrektywę
Rady 92/65/EWG (1), a w szczególności zaś jej art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 określające warunki
weterynaryjne stosowane do niehandlowego przemie-
szczania zwierząt domowych będzie stosowane od 3
lipca 2004 r.

(2) Pomimo środków przyjętych w celu ułatwienia transfor-
macji istniejących warunków na warunki ustanowione
rozporządzeniem (WE) nr 998/2003, jego wdrożenie
wymaga w szczególności dostępności dokumentu pasz-
portowego we wszystkich biurach weterynaryjnych,

wydania nowego wzoru świadectw importowych dla
wprowadzania z krajów trzecich oraz testów poszcze-
piennych dla zwierząt z krajów trzecich niewymienio-
nych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE)
nr 998/2003.

(3) Wydaje się, że pomimo starań podejmowanych przez
Państwa Członkowskie istnieją niepewności w zakresie
tych warunków, uwzględniając w szczególności znaczną
liczbę osób, które będą w tym okresie roku podróżować
ze swoimi zwierzętami domowymi na wakacje letnie. W
konsekwencji, roczny szczyt przemieszczania zwierząt
domowych może spowodować liczne trudności admini-
stracyjne.

(4) W związku z powyższym wskazane jest utrzymanie jako
koniecznego stosowania obecnie obowiązujących zasad
krajowych przez dostateczny okres czasu. W konsek-
wencji, w trakcie tego okresu przemieszczanie będzie
dozwolone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
998/2003 bądź zgodnie z przepisami krajowymi
obowiązującymi przed 3 lipca 2004 r. Odpowiednio,
derogacja od decyzji Komisji 2003/803/WE (2) oraz
2004/203/WE (3), przewidziana w decyzji 2004/301/
WE, dotycząca wzoru świadectw i paszportów, stosowa-
nych do niehandlowego przemieszczania psów, kotów i
fretek, powinna zostać przesunięta na termin późniejszy.
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(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004,
str. 7).

(2) Dz.U. L 312 z 27.11.2003, str. 1.
(3) Dz.U. L 65 z 3.3.2004, str. 13. Decyzja zmieniona decyzją

2004/301/WE (Dz.U. L 98 z 2.4.2004, str. 55).



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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla ust. 2 art. 25 rozporządzenia (WE) nr
998/2003, Państwa Członkowskie pozwalają na wprowadzanie
na ich terytorium do 1 października 2004 r. zwierząt domo-
wych z gatunków wymienionych w załączniku I do tego rozpo-
rządzenia, zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi
przed 3 lipca 2004 r.

Artykuł 2

W art. 1, ust. 1, pkt a), decyzji 2004/301/WE, datę „3 lipca
2004 r.” zastępuje się datą „1 października 2004 r.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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