
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1160/2014 

z dnia 30 października 2014 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wykazu 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 przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehand
lowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 10 i 19, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 ustanowiono wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie do 
przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz zasady mające zastosowanie do kontroli 
takiego przemieszczania. 

(2)  Część C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zawiera wykaz państw trzecich i terytoriów, w 
których nie występuje wścieklizna, oraz państw trzecich i terytoriów, w przypadku których ryzyko przeniesienia 
wścieklizny do Unii na skutek przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych nie jest wyższe 
niż ryzyko związane z tego rodzaju przemieszczaniem pomiędzy państwami członkowskimi. 

(3)  Aby zostać włączonym do tego wykazu, państwo trzecie musi najpierw przedstawić swój status w odniesieniu do 
wścieklizny oraz wykazać, że spełnia określone wymogi dotyczące powiadamiania władz o podejrzeniu wście
klizny, systemu monitorowania, struktury i organizacji jego służb weterynaryjnych, wprowadzenia w życie 
wszystkich środków regulacyjnych mających na celu zapobieganie wściekliźnie i jej zwalczanie oraz przepisów 
dotyczących obrotu szczepionkami przeciwko wściekliźnie. 

(4)  Była jugosłowiańska republika Macedonii dostarczyła informacje dotyczące statusu tego państwa w odniesieniu 
do wścieklizny, a także informacje na temat zgodności z wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) 
nr 998/2003. Z oceny tych informacji wynika, że była jugosłowiańska republika Macedonii spełnia odpowiednie 
wymogi ustanowione w tym rozporządzeniu i dlatego należy włączyć to państwo trzecie do wykazu ustanowio
nego w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 między pozycjami dotyczącymi Saint Lucia i Montserratu 
dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„MK … była jugosłowiańska republika Macedonii”. 
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(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1. 



Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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