
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1994/2004

z dnia 19 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wykazów państw i terytoriów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie
wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do prze-
mieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i
zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jej
art. 10 i 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi
dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemie-
szczania zwierząt domowych o charakterze niehand-
lowym oraz zasady stosowane do kontroli takiego prze-
mieszczania. Część C załącznika II do omawianego
rozporządzenia zawiera wykaz państw trzecich, w przy-
padku których ryzyko pojawienia się wścieklizny we
Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domo-
wych z terytoriów tych krajów nie jest wyższe niż
ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domo-
wych pomiędzy Państwami Członkowskimi.

(2) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wykaz
państw trzecich miał zostać sporządzony do 3 lipca
2004 r. Aby znaleźć się w wykazie, państwo trzecie
powinno określić swój status w odniesieniu do wście-
klizny oraz wykazać, że spełnia określone warunki doty-
czące powiadamiania, monitorowania, służb weterynaryj-
nych, zapobiegania i zwalczania wścieklizny oraz uregu-
lowań w zakresie szczepień.

(3) W celu uniknięcia wszelkich niepotrzebnych zakłóceń w
przemieszczaniu zwierząt domowych oraz w celu umoż-
liwienia państwom trzecim w koniecznych przypadkach
zapewnienia dodatkowych gwarancji należy ustanowić
tymczasowy wykaz państw trzecich. Wykaz ten powi-
nien opierać się na danych pochodzących z Międzynaro-
dowego Biura Chorób Epizootycznych (OIE – Światowa
Organizacja Zdrowia Zwierząt), na wynikach inspekcji
przeprowadzonych przez Biuro Komisji ds. Żywności i

Weterynarii w danych państwach trzecich oraz na infor-
macjach zebranych przez Państwa Członkowskie.

(4) Wykaz powinien opierać się również na danych pocho-
dzących ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
współpracującego z WHO Centrum Obserwacji i Badań
nad Wścieklizną w Wusterhausen, oraz z Biuletynu o
wściekliźnie.

(5) Tymczasowy wykaz państw trzecich powinien obej-
mować państwa, w których nie występuje wścieklizna i
państwa, w przypadku których ryzyko pojawienia się
wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania
zwierząt domowych z terytoriów tych krajów nie jest
wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwie-
rząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi.

(6) W związku z prośbą wyrażoną przez właściwe władze
Chile, Hong Kongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
dotyczącą włączenia tych krajów do wykazu w części C
załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003,
uzasadnionym wydaje się wprowadzenie zmian do
tymczasowego wykazu sporządzonego zgodnie z art. 10.

(7) Ponadto do wykazu krajów w części A załącznika II do
niniejszego rozporządzenia dodano Maltę, zgodnie z
decyzją Rady 2004/650/WE z dnia 13 września 2004
r. zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (2). W
związku z powyższym, szczegółowe postanowienia doty-
czące wjazdu zwierząt domowych do Irlandii, Szwecji i
Zjednoczonego Królestwa powinny objąć również Maltę.

(8) Wreszcie, środki przyjęte przez Hiszpanię w Ceucie i
Melilli dotyczące wjazdu z Maroka i kontroli na tych
terytoriach bezpańskich psów oraz przemieszczania
zwierząt domowych z tych terytoriów do Maroka
pozwalają obecnie na uznanie statusu tych terytoriów
w odniesieniu do wścieklizny za równorzędny ze
statusem Państw Członkowskich Europy kontynentalnej.
Właściwym jest zatem włączenie Ceuty i Melilli do
wykazu w sekcji I części B załącznika II do rozporzą-
dzenia (WE) nr 998/2003.
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(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione decyzją Rady 2004/650/WE (Dz.U. L 298 z 23.9.2004,
str. 22). (2) Dz.U. L 298 z 23.9.2004, str. 22.



(9) W celu zachowania przejrzystości wspólnotowych prze-
pisów prawnych załącznik II do rozporządzenia (WE) nr
998/2003 powinien zostać zastąpiony w całości.

(10) W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 należy zatem
wprowadzić stosowne zmiany.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokar-
mowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zastępuje się
tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 23 listopada
2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ KRAJÓW I TERYTORIÓW

CZĘŚĆ A

IE – Irlandia

MT – Malta

SE – Szwecja

UK – Zjednoczone Królestwo

CZĘŚĆ B

Sekcja 1

a) DK – Dania, włącznie z GL - Grenlandią i FO - Wyspami Owczymi

b) ES – Hiszpania, włącznie z terytorium kontynentalnym, Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą

c) FR – Francja, włącznie z GF- Gujaną Francuską, GP - Gwadelupą, MQ - Martyniką i RE – Reunion

d) GI – Gibraltar

e) PT – Portugalia, włącznie z terytorium kontynentalnym, Azorami i Maderą

f) Państwa Członkowskie inne niż wymienione w części A i w lit. a), b) c) i e) niniejszej sekcji.

Sekcja 2

AD – Andora

CH – Szwajcaria

IS – Islandia

LI – Liechtenstein

MC – Monako

NO – Norwegia

SM – San Marino

VA – Państwo Watykańskie

CZĘŚĆ C

AC – Wyspa Wniebowstąpienia

AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie

AG – Antigua i Barbuda

AN – Antyle Niderlandzkie

AU – Australia

AW – Aruba

BB – Barbados

BH – Bahrajn

BM – Bermudy
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CA – Kanada

CL – Chile

FJ – Fidżi

FK – Falklandy

HK – Hong Kong

HR – Chorwacja

JM – Jamajka

JP – Japonia

KN – Saint Kitts i Nevis

KY – Kajmany

MS – Montserrat

MU – Mauritius

NZ – Nowa Zelandia

PF – Polinezja Francuska

PF – Ranskan Polynesia

PM – Saint Pierre i Miquelon

SG – Singapur

SH – Święta Helena

US – Stany Zjednoczone Ameryki

VC – Saint Vincent i Grenadyny

VU – Vanuatu

WF – Wallis i Futuna

YT – Majotta”
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