
II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lutego 2006 r.

zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między
Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków
ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami

i produktami zwierzęcymi

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 81)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/198/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 98/258/WE z dnia 16 marca
1998 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Euro-
pejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitar-
nych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt
w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1),
w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na posiedzeniu w dniu 27 października 2005 r.
Wspólny Komitet Zarządzający ds. Umowy („Komitet”)
wydał zalecenie dotyczące równoważności produktów
rybołówstwa. Zgodnie z zaleceniem należy wprowadzić
zmiany w załączniku V do Umowy.

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

(3) Środek przewidziany w niniejszej decyzji jest zgodny
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywieniowego
i Zdrowia Zwierząt,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zgodnie z zaleceniem Wspólnego Komitetu Zarządzającego
ustanowionego na mocy art. 14 Umowy między Wspólnotą

Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sani-
tarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwie-
rząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami
zwierzęcymi, zmiany w załączniku V do przedmiotowej
Umowy zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty
Europejskiej. Tekst Umowy w formie wymiany listów, wraz ze
zmianami w załączniku V do Umowy, załącza się do niniejszej
decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Dyrektora Generalnego ds. Ochrony
Zdrowia i Konsumentów do podpisania Umowy w formie
wymiany listów, aby stała się wiążąca dla Wspólnoty.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym Stany Zjednoczone Ameryki
powiadomią na piśmie Komisję o zakończeniu procedur
wewnętrznych dotyczących zatwierdzenia zmian określonych
w art. 1.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 118 z 21.4.1998, str. 1.


