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RÅDET 

RÅDETS BESLUT 

av den 14 december 1998 

om ingånde av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sanitära 
åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur och 

animaliska produkter 

(1999/201/EG) 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA 
BESLUT 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 113 jämförd med arti
kel 228.2 första meningen i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, och med beak
tande av följande: 

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas 
regering om sanitära åtgärder för att skydda människors 
och djurs hälsa vad asver handeln med levande djur och 
animaliska produkter är ett lämpligt sätt att genomföra 
Världshandelsavtalets bestämmelser om tillämpning av 
sanitära och fytosanitära åtgärder, i fråga om åtgärder 
som rör djurs och människors hälsa. 

Avtalet kommer att bidra till att underlätta den bilaterala 
handeln mellan Europeiska gemenskapen och Kanada 
med levande djur och animaliska produkter genom ett 
gradvist erkännande av likvärdigheten hos sanitära åtgär
der, erkännande av djurhälsostatusen, indelning i regio
ner, förbättrade kommunikationer och förbättrat samar
bete. 

Bestämmelser bör antas om ett förfarande som upprättar 
ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen 
och medlemsstaterna inom Ständiga veterinärkommittén. 

Avtalet bör godkännas på gemenskapens vägnar. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas 
regering om sanitära åtgärder för att skydda människors 
och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur och 
animaliska produkter godkänns härmed på gemenskapens 
vägnar. 

Texten till avtalet och bilagorna till detta bifogas detta 
beslut. 

Artikel 2 

Rådets ordförande befullmäktigas härmed att utse den 
eller de personer som skall vara bemyndigad(e) att med 
för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet. 

Artikel 3 

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta 
avtal, inbegripet dem som rör garantier för färskt kött 
och köttprodukter som är likvärdiga med dem som 
fastställs i rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 decem
ber 1972 om hälsoproblem och problem som rör veteri
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närbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, 
får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (1), 
skall beslutas enligt det förfarande som fastställs i arti
kel 30 i det direktivet. 

Artikel 4 

Kommissionen, biträdd av företrädare för medlemssta
terna, skall företräda gemenskapen i den gemensamma 
förvaltningskommitté som avses i artikel 16.1 i avtalet. 

Gemenskapens ståndpunkt i frågor som skall behandlas i 
den gemensamma förvaltningskommittén skall bestäm
mas inom lämpliga rådsorgan i enlighet med bestämmel
serna i fördraget. 

Ändringar i bilagorna till avtalet, vilka följer av den 
gemensamma förvaltningskommitténs rekommendatio

ner, skall antas i enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 29 i direktiv 72/462/EEG. 

Artikel 5 

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning. 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentlig
görs. 

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1998. 

På rådets vägnar 

W. MOLTERER 

Ordförande 

(1) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat 
genom direktiv 97/79/EG (EGT L 24, 30.1.1998, s. 31). 


