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ROZHODNUTIE RADY
zo 14. decembra 1992

o uzavretí Protokolu o zmene a doplnení Európskeho dohovoru o ochrane hospodárskych
zvierat

(92/583/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho Parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho
výboru (2),

keďže svojím rozhodnutím 78/923/EHS (3) spoločenstvo schvá-
lilo Európsky dohovor o ochrane hospodárskych zvierat, ďalej
len „dohovor“; keďže spoločenstvo deponovalo svoje doku-
menty o schválení;

keďže Výbor ministrov Rady Európy prijal 15. novembra 1991
Protokol o zmene a doplnení dohovoru, aby sa zohľadnili
technické a vedecké výdobytky v oblasti chovu dobytka;

keďže nezrovnalosti vo vnútroštátnych právnych predpisoch
o ochrane hospodárskych zvierat môžu spôsobiť vznik nerov-
nakých konkurenčných podmienok a následne môžu nepriamo
ovplyvňovať riadne fungovanie spoločného trhu;

keďže dohovor pokrýva záležitosti, ktoré patria do rozsahu
spoločnej poľnohospodárskej politiky;

keďže účasť spoločenstva prispieva týmto k dosahovaniu jeho
cieľov;

keďže z týchto dôvodov by mal byť Protokol o zmene a dopl-
není schválený,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Protokol o zmene a doplnení Európskeho dohovoru
o ochrane hospodárskych zvierat je týmto zo strany spoločen-
stva schválený.

Znenie protokolu tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Prezident Rady deponuje dokument o schválení v súlade
s ustanoveniami článku 6 ods. 4 Protokolu o zmene a dopl-
není.

V Bruseli 14. decembra 1992

Za Radu

predseda
J. GUMMER
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(1) Ú. v. ES C 337, 21.12.1992.
(2) Ú. v. ES C 332, 16.12.1992, s. 24.
(3) Ú. v. ES L 323, 17.11.1978, s. 12.



PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
ANIMALS KEPT FOR FARMING PURPOSES

PROTOCOLE D'AMENDEMENT A LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES
ANIMAUX DANS LES ELEVAGES
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