
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 22/2006 HATÁROZATA

(2006. március 10.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások,
szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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

mivel:

(1) A 2005. szeptember 30-i 115/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás
II. mellékletét.

(2) A 466/2001/EK rendeletnek a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról
szóló, 2005. február 4-i 208/2005/EK bizottsági rendeletet (2) be kell építeni a megállapodásba.

(3) A 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevők
és anyagok jegyzékének megállapításáról szóló, 2005. március 21-i 2005/26/EK bizottsági irány-
elvet (3) be kell építeni a megállapodásba.

(4) A 86/362/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelveknek a gabonafélékben és egyes növényi eredetű
termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található
egyes növényvédőszer-maradványok megengedett legmagasabb mértékének tekintetében történő
módosításáról szóló, 2005. június 3-i 2005/37/EK bizottsági irányelvet (4) be kell építeni a megálla-
podásba.

(5) Az 1999/217/EK határozatnak az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok
nyilvántartása tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. május 18-i 2005/389/EK bizottsági
határozatot (5) be kell építeni a megállapodásba.

(6) A 466/2001/EK rendeletnek a Fusarium-toxinok tekintetében történő módosításáról szóló, 2005.
június 6-i 856/2005/EK bizottsági rendeletet (6) be kell építeni a megállapodásba.

(7) Az élelmiszerek Fusarium-toxin-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati
módszerek megállapításáról szóló, 2005. június 6-i 2005/38/EK bizottsági irányelvet (7) be kell
építeni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a következőképpen módosul:

1. A 38. pont (86/362/EGK tanácsi irányelv) és az 54. pont (90/642/EGK tanácsi irányelv) a következő
francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 L 0037: A Bizottság 2005. június 3-i 2005/37/EK irányelve (HL L 141., 2005.6.4., 10. o.).”
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2. Az 54v. pont (1999/217/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 D 0389: A Bizottság 2005. május 18-i 2005/389/EK határozata (HL L 128., 2005.5.21.,
73. o.).”

3. Az 54zn. pont (466/2001/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„— 32005 R 0208: A Bizottság 2005. február 4-i 208/2005/EK rendelete (HL L 34., 2005.2.8., 3. o.),

— 32005 R 0856: A Bizottság 2005. június 6-i 856/2005/EK rendelete (HL L 143., 2005.6.7., 3. o.).”

4. Az 54zzt. pont (1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő pontokat kell
beilleszteni:

„54zzu. 32005 L 0026: A Bizottság 2005. március 21-i 2005/26/EK irányelve a 2000/13/EK irányelv
IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevők és anyagok jegyzé-
kének megállapításáról (HL L 75., 2005.3.22., 33. o.).

54zzv. 32005 L 0038: A Bizottság 2005. június 6-i 2005/38/EK irányelve az élelmiszerek Fusarium-
toxin-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megálla-
pításáról (HL L 143., 2005.6.7., 18. o.).”

2. cikk

A 208/2005/EK és a 856/2005/EK rendeletnek, a 2005/26/EK, a 2005/37/EK és a 2005/38/EK irányelvnek,
valamint a 2005/389/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő
izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. március 11-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdé-
sében 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, 2006. március 10-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

R. WRIGHT
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


