
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 119/2004 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) Az egyes tagállamok súrlókór elleni nemzeti védekezési programjainak jóváhagyásáról és a 2003/
100/EK határozat alapján a juhok TSE-rezisztenciájának kialakítását célzó tenyésztési programokra
vonatkozó kiegészítő biztosítékok meghatározásáról és eltérések nyújtásáról szóló, 2003.
október 24-i 1874/2003/EK bizottsági rendeletet (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3) A kéknyelv betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzetekről szóló, 2003. november 25-i
2003/828/EK bizottsági határozatot (3) be kell építeni a Megállapodásba.

(4) A klasszikus sertéspestis megkülönböztető teszt bevezetése tekintetében a 2002/106/EK határozat
módosításáról szóló, 2003. december 5-i 2003/859/EK bizottsági határozatot (4) be kell építeni a
Megállapodásba.

(5) A 64/432/EGK tanácsi irányelvvel összhangban nyújtandó információk kritériumainak megállapí-
tásáról szóló, 2003. december 10-i 2003/886/EK bizottsági határozatot (5) be kell építeni a
Megállapodásba.

(6) A 2003/828/EK határozat hatályon kívül helyezi a Megállapodásba beépített 2003/218/EK
határozatot (6), amelyet ezért a Megállapodásból el kell hagyni.

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

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás I. mellékletének I. fejezete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint
módosul.
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(1) HL L 376., 2004.12.23., 14. o.
(2) HL L 275., 2003.10.25., 12. o.
(3) HL L 311., 2003.11.27., 41. o.
(4) HL L 324., 2003.12.11., 55. o.
(5) HL L 332., 2003.12.19., 53. o.
(6) HL L 82., 2003.3.29., 35. o.



2. cikk

Az 1874/2003/EK rendelet, valamint a 2003/828/EK, 2003/859/EK és a 2003/886/EK határozat norvég
nyelvű szövege, amelyet az Európai Közösségek 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 JÓHANNSSON

L 64/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.10.

(*) Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.



MELLÉKLET

A 119/2004 EGT-vegyesbizottsági határozathoz

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

1. A 3.2. rész 23. pontja (2002/106/EK bizottsági határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„az alábbi módosításokkal:

— 32003 D 0859: A Bizottság 2003. december 5-i 2003/859/EK határozata (HL L 324., 2003.12.11.,
55. o.).”

2. A 3.2. rész 29. pontja (2003/466/EK bizottsági határozat) a következő ponttal egészül ki:

„30. 32003 D 0828: A kéknyelv betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzetekről szóló, 2003.
november 25-i 2003/828/EK bizottsági határozat (HL L 311., 2003.11.27., 41. o.).”

3. A 3.2. rész 27. pontjának (2003/218/EK bizottsági határozat) szövegét el kell hagyni.

4. A 4.2. rész 73. pontját (2003/466/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül ki:

„74. 32003 D 0886: A 64/432/EGK tanácsi irányelvvel összhangban nyújtandó információk kritériumainak
megállapításáról szóló, 2003. december 10-i 2003/886/EK bizottsági határozat (HL L 332., 2003.12.19.,
53. o.).”

5. A 7.2. rész 20. pontját (2003/100/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül ki:

„21. 32003 R 1874: Az egyes tagállamok súrlókór elleni nemzeti védekezési programjainak jóváhagyásáról és
a 2003/100/EK határozat alapján a juhok TSE-rezisztenciájának kialakítását célzó tenyésztési programokra
vonatkozó kiegészítő biztosítékok meghatározásáról és eltérések nyújtásáról szóló, 2003. október 24-i
1874/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 275., 2003.10.25., 12. o.).”
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