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ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1153/2011
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
zmieniające załącznik Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymagań technicznych dotyczących szczepień przeciwko wściekliźnie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

nianym rozporządzeniem uważa się jednak również
zwierzęta posiadające wyraźnie czytelny tatuaż wyko
nany przed dniem 3 lipca 2011 r. Aby zapewnić prze
jrzystość prawodawstwa unijnego, należy zatem zmienić
załącznik Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 w
taki sposób, aby szczepionka przeciwko wściekliźnie
była uznawana za ważną jeżeli m.in. data szczepienia
przeciwko wściekliźnie nie jest wcześniejsza niż data
wszczepienia mikroczipu lub wykonania tatuażu.

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. 19a ust. 2,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 określono wymogi
dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie do
przemieszczania w celach niehandlowych między
państwami członkowskimi psów, kotów i fretek, wymie
nionych w części A i B załącznika I do tego
rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem zwierzęta
powinny posiadać paszport zaświadczający, że dane
zwierzę zostało poddane ważnemu szczepieniu prze
ciwko wściekliźnie zgodnie z załącznikiem Ib. Zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 wymagania tech
niczne dotyczące szczepień przeciwko wściekliźnie okre
ślone w załączniku Ib mogą być zmieniane w drodze
aktów delegowanych.
W załączniku Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003
określono, że szczepienie przeciw wściekliźnie może być
uznane za ważne, jeżeli m.in. data szczepienia nie jest
wcześniejsza niż data wszczepienia mikroczipu wskazana
w paszporcie lub w świadectwie zdrowia towarzyszącym
zwierzęciu. Za zidentyfikowane zgodnie ze wspom

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik Ib do
rozporządzenia (WE) nr 998/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 pkt 2
lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) data, o której mowa w lit. a), nie może być wcześniejsza
niż data wszczepienia mikroczipu lub wykonania tatuażu
wskazana w:
(i) sekcji III pkt 2 lub III pkt 5 paszportu; lub
(ii) odpowiedniej sekcji świadectwa
rzyszącego zwierzęciu;”.

towa

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 sierpnia 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

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