
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. február 16.)

az Európai Közösség és Kanada kormánya között létrejött, az élő állatok és állati termékek
kereskedelme esetében alkalmazandó állategészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás

mellékletei módosításának az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2005) 336. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/306/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és Kanada kormánya között
létrejött, az élő állatok és állati termékek kereskedelmével
kapcsolatos köz- és állategészségügyi védelemre vonatkozó
állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás megköté-
séről szóló, 1998. december 14-i 1999/201/EK tanácsi határo-
zatra (1) és különösen annak 4. cikkének (3) bekezdésére,

Whereas:

(1) Az Európai Közösség és Kanada kormánya között létre-
jött, az élő állatok és állati termékek kereskedelmére
alkalmazandó, a köz- és állategészségügyi védelemre
vonatkozó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló
megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) az állat-
egészségügyi intézkedések egyenértékűsége elismerésének
lehetőségét írja elő, miután az exportáló fél objektíven
kimutatta, hogy intézkedései elérik az importáló fél
megfelelő védelmi szintjét. Kanadával a szarvasmarha-
spermára vonatkozó állat-egészségügyi intézkedésekre és
a sertéshúsra vonatkozó közegészségügyi intézkedésekre
vonatkozó egyenértékűség meghatározását elvégezték és
befejezték. Az egyenértékűséget viszonossági alapon
megállapították.

(2) A sertéshús EU-ba történő kanadai exportjaira vonatkozó
ante- és post-mortem rendelkezések egyenértékűsége tekin-
tetében a piacra szánt vaddisznó meghatározását és egyéb
higiéniai követelményeket felül kell vizsgálni, amikor az
EU új élelmiszerhigiéniai rendeleteit alkalmazni fogják.
Hasonlóképpen a sertéshúsnak az EU-ból Kanadába
történő exportjaira vonatkozó néhány rendelkezés egyen-
értékűségét is felül kell vizsgálni, amikor a kanadai
húsvizsgálati rendeletet módosítják.

(3) A megállapodással foglalkozó közös irányítóbizottság
2004. február 16-i és 17-i ülésén a szarvasmarhasperma
és a sertéshús egyenértékűségének meghatározására
vonatkozó ajánlást adott ki. Ugyanezen ülésén a
bizottság a megállapodás mellékleteiben szereplő, az EU

és Kanada jogszabályaira történő hivatkozások napra-
késszé tételét ajánlotta. A bizottság a 2003. július 16-i
és 17-i ülésén – a kanadai jogszabályok legutóbbi módo-
sításán alapuló – ajánlást adott ki a fagyasztott halat
tároló helyiségekben az automatikus hőmérsékletíró
berendezések, és a feldolgozó területeken a nem kézi
működtetésű mosdókagylók tekintetében a megállapodás
V. melléklete B. lábjegyzete I. fejezete 2. pontjának törlé-
sére vonatkozóan. Ugyanezen ülésén a bizottság – egyes
Kanadából származó kanadai halak és halászati termékek
behozatalaival és az állatjóléti megfontolásokkal kapcso-
latos közösségi tapasztalatokon alapuló – az e szállítmá-
nyok behozatala esetében alkalmazandó EK azonossági és
fizikai vizsgálatok gyakoriságának csökkentésére vonat-
kozó ajánlást adott ki.

(4) Ezen ajánlások eredményeként helyénvaló a megállapodás
V. és VIII. melléklete megfelelő részeinek módosítása.

(5) A megállapodás 16. cikkének (3) bekezdése értelmében a
mellékletek módosításairól a felek jegyzékváltás útján
állapodnak meg.

(6) E módosításokat a Közösség nevében jóvá kell hagyni.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Kanada kormánya között létrejött, az
élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalma-
zandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás
16. cikke szerint létrejött közös irányítóbizottság ajánlásai értel-
mében az említett megállapodás V. és VIII. mellékletének módo-
sításait a Bizottság a Közösség nevében jóváhagyja. A megálla-
podás mellékleteinek módosításait tartalmazó, Kanada kormá-
nyával történő megállapodást létrehozó levélváltás szövegét
csatolták e határozathoz.
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2. cikk

Az egészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatót ezennel felhatalmazzák a levélváltás formájában létrejött, a
Közösséget kötelező megállapodás aláírására.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 16-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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