
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 118/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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

mivel:

(1) A Megállapodás I. mellékletét a 2004. július 9-i 95/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/
511/EGK irányelv, és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről, és a 92/
46/EGK irányelv módosításáról szóló, tanácsi 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK irányelvet (2) be
kell építeni a Megállapodásba.

(3) Ez a határozat nem alkalmazandó Izland és Liechtenstein esetében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. A 3.1. rész 1. pontját (85/511/EGK tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„1a. 32003 L 0085: A 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv a ragadós száj- és
körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK
irányelv, és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről, és a 92/46/
EGK irányelv módosításáról (HL L 306., 2003.11.22., 1. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e Megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell
értelmezni:

A XI. melléklet A részében a dániai Lindholmban található Danish Veterinary Institute,
Department of Virology szolgáltatásait használó tagállamok jegyzéke a »Norvégia« szóval
egészül ki.”

2. A 3.1. rész 1. pontjának (85/511/EGK tanácsi irányelv), valamint a 3.2. rész 3. (89/531/EGK Tanácsi
határozat) és 6. pontjának (91/665/EGK Tanácsi határozat) szövegét el kell hagyni.
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(1) HL L 376., 2003.12.23., 14. o.
(2) HL L 306., 2003.11.22., 1. o.



3. Az 5.1. rész 4. pontja (92/46/EGK tanácsi irányelv), a 6.1. rész 11. pontja (92/46/EGK tanácsi
irányelv) és a 8.1. rész 13. pontja (92/46/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel
egészül ki:

„— 32003 L 0085: A 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv (HL L 306., 2003.11.22.,
1. o.).”

2. cikk

A 2003/85/EK rendelet norvég nyelvű szövege, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-
kiegészítésében közzé kell tenni, hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének
(1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JΌHANNSSON

L 64/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.10.

(*) Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


