
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

96/2005 határozata

(2005. július 8.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)
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 II. mellékletét a 2005. június 10-i 77/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben,
raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről szóló, 2005. január 12-i 37/2005/EK bizottsági
rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 2002/26/EK irányelvnek egyes élelmiszerek ochratoxin-A-tartalmának hatósági ellenőrzésére
szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2005.
január 26-i 2005/5/EK bizottsági irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) Az élelmiszerek benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati
módszerek megállapításáról szóló, 2005. február 4-i 2005/10/EK bizottsági irányelvet (4) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(5) Az egyes élelmiszerekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének értékeinek további
vizsgálatairól szóló, 2005. február 4-i 2005/108/EK bizottsági ajánlást (5) bele kell foglalni
a megállapodásba.

(6) A 37/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 92/1/EGK bizottsági
irányelvet (6), amelyet ebből következően a megállapodás értelmében hatályon kívül kell helyezni,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 54zx. pontba (2002/26/EK bizottsági irányelv) a következő francia bekezdést kell beilleszteni:

„— 32005 L 0005: A Bizottság 2005. január 26-i 2005/5/EK irányelve (HL L 27., 2005.1.29.,
38. o.).”

2. Az 54zzq. pont (1452/2003/EK bizottsági rendelet) után az alábbi pontokat kell beilleszteni:

„54zzr. 32005 R 0037: A Bizottság 2005. január 12-i 37/2005/EK rendelete az emberi fogyasztásra
szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és
tárolókban történő ellenőrzéséről (HL L 10., 2005.1.13., 18. o.).

54zzs. 32005 L 0010: A Bizottság 2005. február 4-i 2005/10/EK irányelve az élelmiszerek benzo(a)
pirén-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek
megállapításáról (HL L 34., 2005.2.8., 15. o.).”

3. A 3. rész 59. pontja (C/345/93/3. o. bizottsági közlemény) után a következő pontot kell beilleszteni:

„60. 32005 H 0108: A Bizottság 2005. február 4-i 2005/108/EK ajánlása az egyes élelmiszerekben
előforduló policiklikus aromás szénhidrogének értékeinek további vizsgálatairól (HL L 34.,
2005.2.8., 43. o.).”

4. Az 54c. pont (92/1/EGK bizottsági irányelv) szövegét törölni kell.

2. cikk

A 37/2005/EK rendelet, valamint a 2005/5/EK és 2005/10/EK irányelv, valamint a 2005/108/EK ajánlás
izlandi és norvég nyelvű szövege, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell
kihirdetni, hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. július 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése
szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2005. július 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg
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