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DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 października 2003 r.

ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwo weterynaryjne dla przywozu
osłonek zwierzęcych z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3988)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/779/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia
1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia
publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty
produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami usta-
nowionymi w szczególnych regułach wspólnotowych określo-
nych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w
odniesieniu do czynników chorobotwórczych, do dyrektywy
90/425/EWG (1), ostatnio zmienionej decyzją Komisji
2003/721/WE (2), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 94/187/WE z dnia 18 marca 1994 r.
ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i
świadectwo weterynaryjne dla przywozu osłonek zwie-
rzęcych z państw trzecich (3) została w znaczny sposób
kilkakrotnie zmieniona (4). W interesie jasności i ze
względów praktycznych wspomniana decyzja powinna
zostać skodyfikowana.

(2) Załącznik I pkt 2 do dyrektywy 92/118/EWG
dopuszcza przywóz osłonek zwierzęcych, które zostały
poddane wymaganej obróbce, ze wszystkich państw
trzecich.

(3) Należy ustanowić wymagania dotyczące zdrowia
zwierząt i certyfikację weterynaryjną w celu zagwaranto-
wania, że taka wymagana obróbka osłonek jest przepro-
wadzana.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz z każdego
państwa trzeciego osłonek zwierzęcych, którym towarzyszy
świadectwo zdrowia ustanowione w załączniku I, składające się
z pojedynczego arkusza i wypełniane co najmniej w jednym
języku urzędowym Państwa Członkowskiego przeprowadzają-
cego kontrolę przywozową.

Artykuł 2

Decyzja 94/187/WE traci moc.

Odniesienia do uchylonej decyzji traktowane są tak jak odnie-
sienia do niniejszej decyzji i odczytywane zgodnie z tabelą
korelacji z załącznika II.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2003 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.
(2) Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 21.
(3) Dz.U. L 89 z 6.4.1994, str. 18.
(4) Patrz załącznik II do niniejszej decyzji.



ZAŁĄCZNIK I
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ZAŁĄCZNIK II

Uchylona decyzja wraz z kolejnymi zmianami

Decyzja 94/187/WE (Dz.U. L 89 z 6.4.1994, str. 18)

Decyzja 94/461/WE, jedynie art. 2 (Dz.U. L 189 z 23.7.1994, str. 88)

Decyzja 94/775/WE, jedynie art. 2 (Dz.U. L 310 z 3.12.1994, str. 77)

Decyzja 95/88/WE, jedynie art. 1 (Dz.U. L 69 z 29.3.1995, str. 45)

Decyzja 95/230/WE, jedynie art. 1 (Dz.U. L 154 z 5.7.1995, str. 19)

Decyzja 96/106/WE, jedynie art. 1 (Dz.U. L 24 z 31.1.1996, str. 34)
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ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJI

Decyzja 94/187/WE Niniejsza decyzja

Artykuł 1 Artykuł 1

– Artykuł 2

Artykuł 2 –

Artykuł 3 Artykuł 3

załącznik załącznik I

– załącznik II

– załącznik III




