
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 656/2013 

z dnia 10 lipca 2013 r. 

ustanawiające środki przejściowe dotyczące wzoru paszportu wydawanego w Chorwacji dla psów, 
kotów i fretek 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczegól
ności jego art. 3 ust. 4, 

uwzględniając akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego 
art. 42, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europej
skiego i Rady 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 ( 1 ) stosuje się między innymi do przemiesz
czania do państw członkowskich z państw trzecich zwie
rząt domowych z gatunków wymienionych w załączniku 
I do tego rozporządzenia. Psy i koty wymieniono w części 
A, a fretki w części B tego załącznika. 

(2) W części B sekcja 2 w załączniku II do rozporządzenia 
(WE) nr 998/2003 wymieniono państwa i terytoria, 
w tym Chorwację, które do przemieszczania o charak
terze niehandlowym tych zwierząt domowych stosują 
zasady co najmniej równoważne z zasadami przewidzia
nymi tym rozporządzeniem. 

(3) W konsekwencji psy, koty i fretki można przemieszczać 
z tych państw i terytoriów do państw członkowskich 
z paszportem zgodnym ze wzorem określonym w załącz
niku I do decyzji Komisji 2003/803/WE z dnia 26 listo
pada 2003 r. ustanawiającej wzór paszportu do celu 
wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów 
i fretek ( 2 ) oraz zgodnym z dodatkowymi wymogami 
określonymi w załączniku II do tej decyzji, z pewnymi 
koniecznymi modyfikacjami, jeśli chodzi o stronę tytu 
łową wzoru paszportu. 

(4) Od daty przystąpienia Chorwacji do UE psy, koty i fretki 
nie mogą być przemieszczane z Chorwacji do innego 
państwa członkowskiego bez paszportu zgodnego ze 
wzorem określonym w załączniku I do decyzji 
2003/803/WE i dodatkowymi wymogami określonymi 
w załączniku II do tej decyzji. 

(5) Blankiety paszportowe wydrukowane przez chorwackie 
właściwe organy, a także zapasy tych blankietów, które 

zostały rozprowadzone wśród upoważnionych lekarzy 
weterynarii w Chorwacji, lecz jeszcze przez nich niewy
dane przed datą przystąpienia, mogą być jednak jeszcze 
niewyczerpane po tej dacie. 

(6) Jednocześnie paszporty wydane przed datą przystąpienia 
powinny być – pod pewnymi warunkami – nadal akcep
towane przez okres przejściowy trzech lat, aby zmniej
szyć administracyjne i finansowe obciążenie dla właści
cieli zwierząt domowych. 

(7) Aby ułatwić zatem przejście z obecnego systemu na 
system, który obowiązuje od daty przystąpienia Chor
wacji do UE, należy ustanowić środki przejściowe doty
czące przemieszczania zwierząt domowych z Chorwacji 
do pozostałych państw członkowskich. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Państwa członkowskie zezwalają na przemieszczanie z Chor
wacji na swoje terytorium zwierząt domowych z gatunków 
wymienionych w częściach A i B załącznika I do rozporzą
dzenia (WE) nr 998/2003, które mają paszport wydany przez 
upoważnionego lekarza weterynarii w Chorwacji nie później niż 
w dniu 30 czerwca 2014 r. i zgodny z następującymi wymo
gami: 

a) paszport jest sporządzony zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku I do decyzji 2003/803/WE i z dodatkowymi 
wymogami określonymi w pkt A, pkt B ppkt 2 lit. a) i c) 
oraz pkt C załącznika II do tej decyzji; 

b) na zasadzie odstępstwa od pkt B ppkt 1 i pkt B ppkt 2 lit. b) 
załącznika II do decyzji 2003/803/WE znajduje się na nim 
chorwackie godło wydrukowane w górnej części okładki 
równej jej jednej czwartej, ponad słowami „Republika 
Hrvatska”, na tle niebieskim (PANTONE REFLEX BLUE). 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem 
wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji i począwszy 
od dnia jego wejścia w życie. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2016 r.

PL 11.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 190/35 

( 1 ) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 312 z 27.11.2003, s. 1.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 190/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.7.2013
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