
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 50/2005 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 az EGT-Vegyesbizottság 2005. március 11-i 43/2005 határozata
módosította (1).

(2) Az egyes tagállamok súrlókór elleni nemzeti védekezési programjainak jóváhagyásáról és
a 2003/100/EK határozat alapján juhok TSE-rezisztenciájának kialakítását célzó tenyésztési
programokra vonatkozó kiegészítő biztosítékok meghatározásáról és eltérések nyújtásáról szóló
1874/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. augusztus 18-i 1472/2004/EK bizottsági
rendeletet (2) a megállapodásba kell foglalni.

(3) A szarvasmarha-, juh- és kecskefélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmának felszámolására irányuló
intézkedések, a juh- és kecskefélék spermájának és embrióinak, valamint meghatározott kockázatú
anyagoknak a kereskedelme és importja vonatkozásában az Európai Parlament és a Bizottság
999/2001/EK rendeletének módosításáról szóló, 2004. augusztus 23-i 1492/2004/EK bizottsági
rendeletet (3) a megállapodásba kell foglalni.

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

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:

1. A 7.1. rész 12. pontja (999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia
bekezdéssel egészül ki:

„— 32004 R 1492: A Bizottság 2004. augusztus 23-i 1492/2004/EK rendelete (HL L 274.,
2004.8.24., 3. o.).”
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2. A 7.2. rész 21. pontja (1874/2003/EK bizottsági határozat) a következőkkel egészül ki:

„ahogyan azt a:

— 32004 R 1472: A Bizottság 2004. augusztus 18-i 1472/2003/EK rendelete (HL L 271.,
2004.8.19., 26. o.).”

2. cikk

Az 1472/2004/EK és a 1492/2004/EK rendeletnek 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 és EGT-kiegészítésében
kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 29-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Richard WRIGHT

2005.9.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 239/21

(*) Alkotmányos követelményeket nem jeleztek.


