
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 48/2005 HATÁROZATA

(2005. április. 29.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-
egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel
módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és
különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás I. mellékletét a 2005. március 11-i 43/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat
módosította. (1)

(2) A kéknyelvbetegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzetekről szóló 2003/828/EK határozat
módosításáról szóló, 2004. július 13-i 2004/550/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni
a megállapodásba.

(3) A juh- és kecskeféle állatokra vonatkozó egészségügyi bizonyítványminták naprakésszé tételével
kapcsolatosan a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének és a 79/542/EGK tanácsi határozat
I. mellékletének módosításáról szóló, 2004. július 9-i 2004/554/EK bizottsági határozatot (3) bele
kell foglalni a megállapodásba.

(4) A 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében
a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtá-
sáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról szóló, 2004.
július 15-i 2004/558/EK bizottság határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A Közösség zoonózis-epidemiológiai és szalmonella-referencialaboratóriumairól és a nemzeti
szalmonella-referencialaboratóriumokról szóló, 2004. július 20-i 2004/564/EK bizottsági határ-
ozatot (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6) A máltai szarvasmarha-adatbázis teljesmértékű működőképességének elismeréséről szóló, 2004.
június 3-i 2004/588/EK bizottsági határozatot (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7) A ciprusi szarvasmarha-adatbázis teljesmértékű működőképességének elismeréséről szóló, 2004.
június 4-i 2004/590/EK bizottsági határozatot (7) bele kell foglalni a megállapodásba.
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(8) A 2004/558/EK határozat hatályon kívül helyezi a 2004/215/EK bizottsági határozatot (8), amely
nem lett belefoglalva a megállapodásba, és amely hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt
93/42/EGK bizottsági határozatot (9), amelyet ebből következően a megállapodás szövegéből törölni
kell.

(9) E határozat hatálya nem terjed ki Izlandra és Liechtensteinre,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének I. fejezete az ezen határozat mellékletében meghatározottak szerint
módosul.

2. cikk

A 2004/550/EK, 2004/554/EK, 2004/558/EK, 2004/564/EK, 2004/588/EK és 2004/590/EK határoza-
toknak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő norvég nyelvű szövege
hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. április 30-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-
kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 29-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Richard WRIGHT
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MELLÉKLET

A megállapodás I. mellékletének I. fejezete az alábbiak szerint módosul:

1. „AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG ÁLTAL KELLŐKÉPPEN FIGYELEMBE VEENDŐ
JOGI AKTUSOK” címsor alá, az 1.2. részben a 15. pont (2002/67/EK bizottsági határozat) után a következő
pontokat kell beilleszteni:

„16. 32004 D 0588: A Bizottság 2004. június 3-i 2004/588/EK határozata a máltai szarvasmarha-adatbázis
teljesmértékű működőképességének elismeréséről (HL L 257., 2004.8.4., 8. o.).

17. 32004 D 0590: A Bizottság 2004. június 4-i 2004/590/EK határozata a ciprusi szarvasmarha-adatbázis
teljesmértékű működőképességének elismeréséről (HL L 260., 2004.8.6., 9. o.).”

2. A 3.2. rész 30. pontja (2003/828/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32004 D 0550: A Bizottság 2004. július 13-i 2004/550/EK határozata (HL L 244., 2004.7.16., 51. o.).”

3. A 4.1. rész 2. pontja (91/68/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32004 D 0554: A Bizottság 2004. július 9-i 2004/554/EK határozata (HL L 248., 2004.7.22., 1. o.).”

4. A 4.2. rész 79. pontja (2004/453/EK bizottsági határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

„80. 32004 D 0558: A Bizottság 2004. július 15-i 2004/558/EK határozata a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek
a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével
kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott
felszámolási programok jóváhagyásáról (HL L 249., 2004.7.23., 20. o.).”

5. A 4.2. rész 12. pontjának (93/42/EGK bizottsági határozat) szövegét el kell hagyni.

6. A 7.2. rész 22. pontja (836/2004/EK bizottsági rendelet) után a következő pontot kell beilleszteni:

„23. 32004 D 0564: A Bizottság 2004. július 20-i 2004/564/EK határozata a Közösség zoonózis-
epidemiológiai és szalmonella-referencialaboratóriumairól és a nemzeti szalmonella-referencialaboratóri-
umokról (HL L 251., 2004.7.27., 14. o.).”
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