
A BIZOTTSÁG 1144/2008/EK RENDELETE

(2008. november 18.)

a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének Horvátország tekintetében
történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú
mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a
92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május
26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének a) pontjára és
19. cikkére,

mivel:

(1) A 998/2003/EK rendelet megállapítja a kedvtelésből
tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására alkalma
zandó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen
mozgások ellenőrzésére alkalmazandó szabályokat.

(2) Ezek a követelmények attól függően különböznek
egymástól, hogy a kedvtelésből tartott állatok mozgása
a tagállamok között, vagy harmadik országokból a tagál
lamok irányába történik. Ezenkívül a harmadik országok
ból történő mozgásokra eltérő követelmények vonat
koznak attól függően, hogy az érintett harmadik ország
az említett rendelet II. melléklete B. részének 2. szaka
szában, vagy a II. melléklet C. részében van-e felsorolva.

(3) Azok a harmadik országok, amelyek a kedvtelésből
tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására a
998/2003/EK rendelet III. fejezetében előírtakkal össz
hangban a közösségi szabályokkal legalább egyenértékű
szabályokat alkalmaznak, a rendelet II. melléklete B.
részének 2. szakaszában vannak felsorolva. Ezek a szabá
lyok lehetővé teszik a harmadik országok számára, hogy
a bizonyítvány helyett a 2003/803/EK (2) bizottsági hatá
rozatban meghatározott mintának megfelelő útlevelet
használják.

(4) A kedvtelésből tartott állatok ezen harmadik országokból
a Közösségbe történő, nem kereskedelmi célú mozgására
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint ezen állatok
tagállamok közötti, a 998/2003/EK rendelet II. mellékle
tével összhangban történő mozgására.

(5) A 998/2003/EK rendelet II. mellékletének C. részében
található jegyzék azokat a harmadik országokat és terü
leteket sorolja fel, amelyek mentesek a veszettségtől, vala
mint azokat a harmadik országokat és területeket, bele

értve Horvátországot, amelyek vonatkozásában a terüle
tükről történő mozgás következtében a Közösség terüle
tére behurcolt veszettség kockázatáról megállapították,
hogy nem nagyobb, mint a tagállamok közötti
mozgáshoz kapcsolódó kockázat.

(6) Horvátország a kedvtelésből tartott állatok Horvátország
és az EU közötti mozgásának egyszerűsítése érdekében a
közelmúltban kérelmezte, hogy vegyék fel a
998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szaka
szába.

(7) Tekintettel azokra az információkra, melyeket Horvátor
szág saját nemzeti törvényhozása vonatkozásában szol
gáltatott, megállapítható, hogy Horvátország által a kedv
telésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására
alkalmazott szabályok a 998/2003/EK rendelet III. feje
zetével összhangban a közösségi szabályokkal legalább
egyenértékűek.

(8) Ezért helyénvaló, hogy Horvátországot töröljék a
998/2003/EK rendelet II. melléklete C. részében található
jegyzékből, és felvegyék a melléklet B. részének 2. szaka
szában található jegyzékbe.

(9) A 998/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 998/2003/EK rendelet II. melléklete az alábbiak szerint
módosul:

1. A B. rész 2. szakasza a Svájcra és Izlandra vonatkozó bejegy
zések között a következő bejegyzéssel egészül ki:

„HR Horvátország”.

2. A C. részből a következő bejegyzést el kell hagyni:

„HR Horvátország”.

HU2008.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 308/15

(1) HL L 146., 2003.6.13., 1. o.
(2) HL L 312., 2003.11.27., 1. o.



2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

HUL 308/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.11.19.


