
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. május 4.)

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az élő állatok és az állati termékek
kereskedelme esetében alkalmazandó, a közegészségügy és az állategészségügy védelmére irányuló
állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás mellékletei módosításának az Európai

Közösség nevében történő jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2005) 1369. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/405/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült
Államok közötti, az élő állatok és az állati termékek (1) keres-
kedelme esetében alkalmazandó, a közegészségügy és az állate-
gészségügy védelmére irányuló állat-egészségügyi intézkedé-
sekről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1998. március
16-i 98/258/EK tanácsi határozatra és különösen annak 4. cikke
harmadik bekezdésére,

mivel:

(1) A Közösség szabványos Enterobacteriaceae és életképes
baktériumszámlálás vizsgálati módszerét húsra vonatko-
zóan az Egyesült Államok Escherichia coli vizsgálati
módszerével egyenértékűnek fogadták el.

(2) A Közösség és az Egyesült Államok tárgyalásokat foly-
tattak további felülvizsgálati, ezen belül állat-egészségügyi
vizsgálati útmutatókról. E tárgyalások eredményeként
létrejött ezen útmutatók szövege, melyet mindkét fél elfo-
gadott.

(3) A megállapodás közös irányítóbizottsága („a Bizottság”) a
két vizsgálati módszer egyenértékűségének meghatáro-
zása, és további felülvizsgálati útmutatók elfogadása
tekintetében ajánlásokat bocsátott ki. Az említett aján-

lások figyelembevételével megfelelő a megállapodás V. és
VI. mellékletének és a Megállapodás (1) lábjegyzetének
módosítása.

(4) Az említett módosításokat a Közösség részéről jóvá kell
hagyni.

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

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti,
az élő állatok és az állati termékek kereskedelme esetében alkal-
mazandó, a közegészségügy és az állategészségügy védelmére
irányuló állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás
14. cikke alapján létrehozott közös irányítóbizottság által tett
ajánlások szerint, az említett megállapodás V. melléklete 6.
pontjának, VI. mellékletének és (1) lábjegyzetének módosításait
az Európai Közösség nevében a Bizottság jóváhagyja.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét, bele-
értve a megállapodás V. melléklete 6. pontjának, (1) lábjegyze-
tének és VI. mellékletének a módosításait is csatolták e hatá-
rozathoz.

2. cikk

Az egészségügyi és fogyasztóvédelmi főigazgató felhatalmazást
kap a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak a Közös-
séget jogilag kötelező aláírására.
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(1) HL L 118., 1998.4.21., 1. o. A legutóbb a 2003/833/EK bizottsági
határozattal (HL L 316., 2003.11.29., 20. o.) módosított határozat.



3. cikk

Ezt a határozatot azon hónapot követő hónap első napjától kell alkalmazni, amely hónapban az Amerikai
Egyesült Államok írásban értesítette a Bizottságot arról, hogy az 1. cikkben említett módosítások jóváha-
gyásához szükséges belső eljárásokat elvégezte.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 4-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HUL 137/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.5.31.


