
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 52/2012 

z dnia 20 stycznia 2012 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw i terytoriów 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 
jego art. 10, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 ustanowiono 
wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastoso
wanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym 
zwierząt domowych oraz zasady mające zastosowanie do 
kontroli takiego przemieszczania. Rozporządzenie to ma 
zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehand
lowym między państwami członkowskimi lub z państw 
trzecich zwierząt domowych gatunków wymienionych 
w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2) Część C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
998/2003 zawiera wykaz państw trzecich i terytoriów, 
w których nie występuje wścieklizna, oraz państw trze
cich i terytoriów, w odniesieniu do których ryzyko prze
niesienia wścieklizny do Unii na skutek przemieszczania 
o charakterze niehandlowym zwierząt domowych nie jest 
wyższe niż ryzyko związane z tego rodzaju przemiesz
czaniem pomiędzy państwami członkowskimi; ten 
ostatni wykaz obejmuje Stany Zjednoczone. 

(3) W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003, zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 18/2006 ( 2 ), 

w wykazie ustanowionym w części C załącznika II do 
rozporządzenia (WE) nr 998/2003 we wpisie doty
czącym Stanów Zjednoczonych uwzględniono Guam. 

(4) Stany Zjednoczone poinformowały Komisję, że stosują 
krajowe warunki przemieszczania do zwierząt należących 
do gatunków wymienionych w załączniku I do rozporzą
dzenia (WE) nr 998/2003 również w przypadku, gdy 
zwierzęta te są przemieszczane w celach niehandlowych 
między Stanami Zjednoczonymi a Samoa Amerykań
skim, Marianami Północnymi, Puerto Rico i Wyspami 
Dziewiczymi Stanów Zjednoczonych. 

(5) Należy zatem uwzględnić te dodatkowe terytoria we 
wpisie dotyczącym Stanów Zjednoczonych w części 
C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 998/2003. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 
wpis dotyczący Stanów Zjednoczonych otrzymuje brzmienie: 

„US Stany Zjednoczone Ameryki (w tym AS – Samoa 
Amerykańskie, GU – Guam, MP – Mariany Północne, 
PR – Puerto Rico i VI – Wyspy Dziewicze Stanów 
Zjednoczonych)”.
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( 1 ) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 4 z 7.1.2006, s. 3.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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