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KOMMISSIONENS BESLUT 

av den 16 februari 2005 

om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av ändringar av bilagorna till avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sanitära åtgärder vad avser handeln med levande 

djur och animaliska produkter 

[delgivet med nr K(2005) 336] 

(Text av betydelse för EES) 

(2005/306/EG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS 
DETTA BESLUT 

KOMMISSION HAR FATTAT 

med beaktande 
gemenskapen, 

av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

med beaktande av rådets beslut 1999/201/EG av den 14 decem
ber 1998 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenska
pen och Kanadas regering om sanitära åtgärder för att skydda 
människors och djurs hälsa vad avser handeln med levande djur 
och animaliska produkter (1), särskilt artikel 4 tredje stycket i 
detta, och 

av följande skäl: 

(1)	 I avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas 
regering om sanitära åtgärder för att skydda människors 
och djurs hälsa som är tillämpligt på handeln med le
vande djur och animaliska produkter (i det följande kallat 
”avtalet”) föreskrivs möjligheten att erkänna likvärdighet 
av sanitära åtgärder sedan den exporterande parten ob
jektivt styrkt att dess åtgärder uppnår den importerande 
partens relevanta skyddsnivå. Fastställande av likvärdighet 
har genomförts och överenskommits med Kanada om 
djurhälsoåtgärder avseende sperma från nötkreatur och 
om folkhälsoåtgärder avseende fläskkött. Likvärdigheten 
har fastställts ömsesidigt. 

(2)	 I fråga om kanadensisk export av fläskkött och dess 
likvärdighet med EU:s bestämmelser före och efter slakt 
skall definitionen av gödsvin och vissa hygienkrav 
granskas när EU:s nya bestämmelser om livsmedelshygien 
börjar gälla. På motsvarande sätt kommer vissa bestäm
melser att granskas med avseende på likvärdighet för 
EU:s export av fläskkött till Kanada när den kanadensiska 
köttinspektionsförordningen ändras. 

(3)	 Vid sitt möte den 16–17 februari 2004 utfärdade den 
gemensamma förvaltningskommittén för avtalet en re
kommendation om fastställande av likvärdighet för 
sperma från nötkreatur och fläskkött. Vid samma möte 

(1) EGT L 71, 18.3.1999, s. 1. 

rekommenderade kommittén en uppdatering av hänvis
ningarna till EU-lagstiftning och kanadensisk lagstiftning i 
bilagorna till avtalet. Vid sitt möte den 16–17 juli 2003 
utfärdade kommittén på grundval av nya ändringar i den 
kanadensiska lagstiftningen en rekommendation om att 
stryka punkt 2 i avsnitt I i fotnot B i bilaga V till avtalet 
med avseende på automatisk temperaturregistrering i ut
rymmen där man förvarar fryst fisk samt ej handmanöv
rerade kranar på handtvättfat i bearbetningsutrymmen. 
Vid samma möte utfärdade kommittén, på grundval av 
gemenskapens erfarenheter av import av viss kanadensisk 
fisk och fiskeriprodukter från Kanada samt utifrån djur
hälsohänsyn, en rekommendation om att minska antalet 
identitetskontroller och fysiska importkontroller som ut
förs av gemenskapen på sådana sändningar. 

(4)	 Till följd av dessa rekommendationer är det lämpligt att 
ändra de berörda delarna av bilaga V och bilaga VIII till 
avtalet. 

(5)	 Enligt artikel 16.3 i avtalet skall ändringar av bilagorna 
ske genom skriftväxling mellan parterna. 

(6)	 Dessa ändringar bör godkännas på gemenskapens vägnar. 

(7)	 De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med 
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan 
och djurhälsa. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

I enlighet med rekommendationerna från den gemensamma 
förvaltningskommitté som inrättats enligt artikel 16 i avtalet 
mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sa
nitära åtgärder vad avser handeln med levande djur och anima
liska produkter godkänns på gemenskapens vägnar ändringarna 
av bilagorna V och VIII till avtalet. En skriftväxling utgörande en 
överenskommelse med Kanadas regering, inbegripet ändringarna 
av bilagorna till avtalet, bifogas detta beslut. 
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Artikel 2 

Generaldirektören för hälsa och konsumentskydd bemyndigas att med för gemenskapen bindande verkan 
underteckna avtalet genom skriftväxling. 

Artikel 3 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2005. 

På kommissionens vägnar 
Markos KYPRIANOU 

Ledamot av kommissionen 


