
II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia
(WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych
przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435)

(Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów
dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania
zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające
dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 określa na
tymczasowy okres pięciu lat wymogi weterynaryjne
mające zastosowanie na terytorium Szwecji, m.in. do
przemieszczania w charakterze niehandlowym psów i
kotów domowych.

(2) Wymogi te są zasadniczo takie same, jak wymogi
krajowe dotyczące wjazdu na terytorium Szwecji obowią-
zujące przed wdrożeniem rozporządzenia (WE) nr
998/2003.

(3) Pomiędzy Szwecją a Danią istnieje dwustronne porozu-
mienie określające wymogi dotyczące przewozu zwierząt
domowych przez terytorium Szwecji między wyspą
Bornholm (DK) na Morzu Bałtyckim a innymi częściami
terytorium Danii, które to wymogi są mniej restrykcyjne
od tych, jakie mają zastosowanie do wjazdu na teryto-
rium Szwecji.

(4) Należałoby utrzymać powyższą ograniczoną derogację
od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6
rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(5) Środek przewidziany w niniejszej decyzji jest zgodny z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywieniowego i
Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 7).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na podstawie derogacji od art. 6 rozporządzenia (WE) nr
998/2003, do upływu okresu tymczasowego ustanowionego
w tym artykule, przewóz tych gatunków zwierząt domowych,
które wymienione są w części A załącznika I do rozporządzenia
(WE) nr 998/2003 pomiędzy wyspą Bornholm a innymi częś-
ciami terytorium Danii przez terytorium Szwecji jest dozwolony
na warunkach uzgodnionych między obu Państwami Człon-
kowskimi.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja obowiązuje od 3 lipca 2004 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja odnosi się do Danii i Szwecji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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