
DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 lutego 2005 r.

zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki do załączników do umowy między
Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych stosowanych w handlu

żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 336)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/306/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 1999/201/WE z dnia 14 grudnia
1998 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Euro-
pejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony
zdrowia ludzi i zwierząt, w związku z handlem żywymi
zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (1),
w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady
dotycząca środków sanitarnych mających na celu
ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych
w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi
(zwana dalej „Umową”) przewiduje możliwość uznania
równoważności środków sanitarnych, jeśli Strona ekspor-
tująca w sposób obiektywny wykaże, że środki przez nią
stosowane zapewniają taki sam poziom ochrony, jak
środki Strony importującej. Określenie równoważności
zostało przeprowadzone z udziałem Kanady odnośnie
do środków mających na celu ochronę zdrowia zwierząt,
jeśli chodzi o nasienie bydła, oraz ochronę zdrowia ludzi,
jeśli chodzi o wieprzowinę. Równoważność została usta-
lona na zasadzie wzajemności.

(2) Jeśli chodzi o równoważność w zakresie wywozu
wieprzowiny z Kanady do Unii Europejskiej, należy
poddać przeglądowi postanowienia dotyczące inspekcji
ante i post mortem, definicję tuczników oraz inne wymogi
higieniczne, gdy zostaną wprowadzone nowe przepisy
unijne dotyczące higieny żywności. Podobnie jeśli chodzi
o równoważność w zakresie wywozu wieprzowiny
z Unii Europejskiej do Kanady, należy poddać przeglą-
dowi niektóre przepisy przy wprowadzaniu poprawek do
kanadyjskich przepisów dotyczących kontroli mięsa.

(3) Wspólny Komitet Zarządzający na posiedzeniu w dniach
16 i 17 lutego 2004 r. wydał zalecenie dotyczące okreś-
lenia równoważności środków dla nasienia bydła
i wieprzowiny. Na tym samym posiedzeniu Komitet
zalecił uaktualnienie odniesień do przepisów prawnych
UE i Kanady zawartych w załącznikach do Umowy. Na

posiedzeniu w dniach 16 i 17 lipca 2003 r. Komitet,
w oparciu o ostatnie poprawki do przepisów prawnych
Kanady, wydał zalecenie, aby skreślić ust. 2 rozdziału
I przypisu B w załączniku V do Umowy odnośnie do
automatycznych termografów w pomieszczeniach do
przechowywania zamrożonych ryb oraz umywalek
niewymagających obsługi ręcznej w pomieszczeniach
przetwórczych. Na tym samym posiedzeniu Komitet,
w oparciu o doświadczenia Wspólnoty w przywozie
niektórych kanadyjskich ryb i produktów rybołówstwa
z Kanady oraz ustalenia związane z dobrostanem zwie-
rząt, wydał zalecenie dotyczące zmniejszenia liczby
wspólnotowych kontroli tożsamości oraz kontroli fizycz-
nych takich przywożonych kontyngentów.

(4) W wyniku tych zaleceń należy zmienić odpowiednie
części tekstu w załączniku V i załączniku VIII do
Umowy.

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Umowy
poprawki do załączników powinny zostać uzgodnione
przez wymianę listów między Stronami.

(6) Zmiany te powinny zostać zatwierdzone w imieniu
Wspólnoty.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty, zgodnie
z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego ustanowio-
nego na mocy postanowień art. 16 Umowy między Wspólnotą
Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych
stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami
pochodzenia zwierzęcego, poprawki do załącznika V i załącz-
nika VIII do wymienionej Umowy. Tekst wymiany listów, który
stanowi porozumienie zawarte z rządem Kanady, wraz
z poprawkami do załączników do Umowy jest załączony do
niniejszej decyzji.
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(1) Dz.U. L 71 z 18.3.1999, str. 1.



Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów do podpisania
porozumienia w formie wymiany listów w celu uczynienia go wiążącym dla Wspólnoty.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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