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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 stycznia 2005 r.

wprowadzająca w życie dyrektywę Rady 92/65/EWG w odniesieniu do warunków przywozu
kotów, psów i fretek z przeznaczeniem dla zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 118)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/64/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca
1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące
handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek
jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt
ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określo-
nych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1),
w szczególności jej art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia warunki zdrowia zwie-
rząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt,
nasienia, komórek jajowych i zarodków. Wymieniona
dyrektywa stanowi, że warunki przywozu kotów, psów
i fretek muszą być co najmniej równoważne warunkom
określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt
stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych
o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę
Rady 92/65/EWG (2). Wprowadzenie jednakowych
warunków dotyczących handlowego i niehandlowego
przemieszczania tych gatunków ma na celu uniknięcie
nadużyć finansowych w handlu zwierzętami domowymi.

(2) Ryzyko zaistnienia nadużyć finansowych jest nieznaczne
w przypadku przemieszczania tych gatunków pomiędzy
jednostkami, instytutami lub ośrodkami zatwierdzonymi
zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG.

(3) Właściwym jest określenie specjalnych warunków przy-
wozu kotów, psów i fretek z przeznaczeniem dla jedno-
stek, instytutów lub ośrodków zatwierdzonych zgodnie
z dyrektywą 92/65/EWG.

(4) Niezbędnym jest ustanowienie wzoru świadectwa
zdrowia na przywóz kotów, psów i fretek
z przeznaczeniem dla zatwierdzonych jednostek, insty-
tutów lub ośrodków.

(5) Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przywóz kotów, psów i fretek z przeznaczeniem dla jednostek,
instytutów lub ośrodków zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą
92/65/EWG spełnia następujące warunki:

a) zwierzęta muszą pochodzić z kraju trzeciego lub terytorium
wymienionego w sekcji 2 części B lub w części
C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003, oraz

b) muszą posiadać świadectwo weterynaryjne odpowiadające
wzorowi świadectwa zdrowia określonemu w Załączniku
do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 2005 r.
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(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 320).

(2) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2054/2004 (Dz.U. L 355
z 1.12.2004, str. 14).



Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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