
DECYZJA RADY

z dnia 13 września 2004 r.

zmieniająca rozporządzenie (WE) 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów
dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charak-

terze niehandlowym w celu uwzględnienia przystąpienia Malty

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/650/WE)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r. (1), w szczególności
jego art. 57,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W przypadku niektórych aktów przyjętych przez Unię
Europejską, których ważność zostaje przedłużona po
dniu 1 maja 2004 r. i wymagają dostosowania z powodu
przystąpienia, konieczne zmiany nie zostały ujęte w
Akcie Przystąpienia z 2003 r., w szczególności w jego
załączniku II.

(2) Jednym z aktów jest rozporządzenie (WE) nr
998/2003 (2) Parlamentu Europejskiego i Rady, określa-
jące warunki weterynaryjne, w szczególności odnoszące
się do przemieszczania o charakterze niehandlowym
psów, kotów i fretek.

(3) Malta, która stosowała dotychczas system sześciomie-
sięcznej kwarantanny w przypadku przywozu odpowied-
nich gatunków, zrezygnowała z tej procedury w celu
transpozycji i wprowadzenia w życie rozporządzenia
(WE) nr 998/2003 z dniem 3 lipca 2004 r.

(4) Podczas negocjacji dotyczących rozszerzenia uznano, że
Malta, jako wyspa niedotknięta wścieklizną, której
sytuacja sanitarna jest podobna do tej w Szwecji, Irlandii
i Wielkiej Brytanii, w związku z czym Malta powinna być
traktowana tak samo, jak te trzy Państwa Członkowskie.

(5) Stosując rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które dzieli
Państwa Członkowskie na dwie kategorie w zależności
od strategii przeprowadzanej przez nie walki ze wście-
klizną, przy czym Szwecja, Irlandia i Wielka Brytania
otrzymały przejściowy pięcioletni okres na kontrole
psów, kotów i fretek wwożonych na ich terytorium.

(6) Należy zatem dodać Maltę do listy Państw Członkow-
skich, którym przyznano okres przejściowy zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 998/2003.

(7) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr
998/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 6 ust. 1:

— w pierwszym ustępie w pierwszym zdaniu dodaje się
wyraz „Malty” po wyrazie „Irlandii”;

— w akapicie trzecim wyrazy „tymi trzema Państwami
Członkowskimi” zastępuje się wyrazami „tymi czterema
Państwami Członkowskimi”;

2) w załączniku II, „Wykazy państw i terytoriów”, części A,
wyraz „Malta” dodaje się po wyrazie „Irlandia”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się dwudziestego dnia po jej opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 13 września 2004 r.

W imieniu Rady
B. R. BOT

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.
(2) Dz.U. L 146, 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z
31.3.2004, str. 7).


