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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 31/2014
z dnia 14 stycznia 2014 r.
uchylające decyzje 2004/301/WE i 2004/539/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 388/2010
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

odniesieniu do formularzy świadectw i paszportów dla
przemieszczania o charakterze niehandlowym psów,
kotów
i
fretek
oraz
zmieniająca
decyzję
2004/203/WE (3), aby świadectwa i paszporty wydane
dla zwierząt domowych przed datą rozpoczęcia stoso
wania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 były w dalszym
ciągu stosowane, pod warunkiem że są zgodne z określo
nymi warunkami.

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. 19 i 21,

(4)

Ponadto decyzja Komisji 2004/539/WE z dnia 1 lipca
2004 r. ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia
rozporządzenia (WE) nr 998/2003 w sprawie wymagań
dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehand
lowego przemieszczania zwierząt domowych (4) stanowi,
że państwa członkowskie miały pozwolić na wprowa
dzanie na ich terytorium do dnia 1 października 2004 r.
zwierząt domowych z gatunków wymienionych w załącz
niku I do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zgodnie
z przepisami krajowymi obowiązującymi przed dniem
3 lipca 2004 r.

(5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie prze
mieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt
domowych i uchylające rozporządzenie (WE) nr
998/2003 (5) uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr
998/2003. Środki przyjęte w celu ułatwienia przejścia do
ustaleń rozporządzenia (WE) nr 998/2003 są zatem
nieaktualne. Należy zatem uchylić decyzje 2004/301/WE
oraz 2004/539/WE.

(6)

Ponadto rozporządzenie Komisji (UE) nr 388/2010
z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wykonania rozporzą
dzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domo
wych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem
przemieszczania o charakterze niehandlowym (6), zostało
przyjęte w celu uniknięcia ryzyka fałszywego deklaro
wania przemieszczania psów, kotów i fretek o charakterze
handlowym jako przemieszczania o charakterze niehand
lowym, gdy zwierzęta te są przemieszczane między
państwami członkowskimi lub do państwa członkow
skiego z państwa trzeciego wymienionego w części
B sekcja 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr
998/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi
dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemiesz
czania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym,
oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemiesz
czania. Rozporządzenie to ma zastosowanie do prze
mieszczania zwierząt domowych gatunków wymienio
nych w załączniku I do tego rozporządzenia między
państwami członkowskimi lub z państw trzecich. Psy,
koty i fretki są wymienione w części A i B tego załącz
nika. Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 stosuje się od
dnia 3 lipca 2004 r.

(2)

W decyzji Komisji 2003/803/WE z dnia 26 listopada
2003 r. ustanawiającej wzór paszportu do celu
wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów
i fretek (2) ustanawia się wzór paszportu do celu prze
mieszczania zwierząt domowych należących do
gatunków psów, kotów i fretek między państwami człon
kowskimi, jak przewidziano w art. 5 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(3)

W celu ułatwienia przejścia do ustaleń rozporządzenia
(WE) nr 998/2003 przyjęta została decyzja Komisji
2004/301/WE z dnia 30 marca 2004 r. wprowadzająca
odstępstwo od decyzji 2003/803/WE i 2004/203/WE w
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Przepisy rozporządzenia (UE) nr 388/2010 zostały
poddane przeglądowi i włączone do rozporządzenia
(UE) nr 576/2013. Rozporządzenie (UE) nr 576/2013
stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r. Rozporządzenie
(UE) nr 388/2010 staje się zatem nieaktualne od daty
rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr
576/2013 i dlatego powinno zostać uchylone ze skut
kiem od tej daty.

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

15.1.2014

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Decyzje 2004/301/WE i 2004/539/WE tracą moc.
Artykuł 2
Rozporządzenie (UE) nr 388/2010 traci moc od dnia 29 grudnia
2014 r.
Artykuł 3
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 14 stycznia 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

