
II

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

108/2005 határozata

(2005. szeptember 30.)

az EGT-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 2005. július 8-i 94/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás
I. mellékletét.

(2) A 2002/32/EK irányelvben előírt, az analitikai eredmények jelentése és értelmezése tekintetében
a 71/250/EGK irányelv módosításáról szóló, 2005. január 26-i 2005/6/EK bizottsági irányelvet (2) be
kell építeni a megállapodásba.

(3) A takarmányok dioxin- és dioxinjellegű PCB-tartalmának meghatározására vonatkozó követelmé-
nyek megállapításáról szóló 2002/70/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. január 27-i 2005/7/EK
bizottsági irányelvet (3) be kell építeni a megállapodásba.

(4) A takarmányokban meghatározott adalékanyagok állandó engedélyezéséről szóló, 2005. február 15-
i 255/2005/EK bizottsági rendeletet (4) be kell építeni a megállapodásba.

(5) Az egyes takarmány-adalékanyagok alkalmazásának határozatlan időre történő engedélyezéséről és
a már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új felhasználásának engedélyezéséről szóló, 2005.
március 2-i 358/2005/EK bizottsági rendeletet (5) be kell építeni a megállapodásba.

(6) A közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel
kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet részletes végrehajtási szabályairól szóló, 2005. március 4-i 378/2005/EK bizottsági
rendeletet (6) be kell építeni a megállapodásba,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 1zc. pont (2002/70/EK bizottsági irányelv) a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32005 L 0007: A Bizottság 2005. január 27-i 2005/7/EK irányelve (HL L 27., 2005.1.29.,
41. o).”

2. Az 1zze. pont (2148/2004/EK bizottsági rendelet) után a következő pontokat kell beilleszteni:

„1zzf. 32005 R 0255: A Bizottság 2005. február 15-i 255/2005/EK rendelete a takarmányokban
meghatározott adalékanyagok állandó engedélyezéséről (HL L 45., 2005.2.16., 3. o).

1zzg. 32005 R 0358: A Bizottság 2005. március 2-i 358/2005/EK rendelete az egyes takarmány-
adalékanyagok alkalmazásának határozatlan időre történő engedélyezéséről és a már
engedélyezett takarmány-adalékanyagok új felhasználásának engedélyezéséről (HL L 57.,
2005.3.3., 3. o).

1zzh. 32005 R 0378: A Bizottság 2005. március 4-i 378/2005/EK rendelete a közösségi
referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos
kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet részletes végrehajtási szabályairól (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.).”

3. A 19. pont (71/250/EGK bizottsági irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 L 0006: A Bizottság 2005. január 26-i 2005/6/EK irányelve (HL L 24., 2005.1.27.,
33. o.).”

2. cikk

A 255/2005/EK, a 358/2005/EK és a 378/2005/EK rendeletnek, valamint a 2005/6/EK és a 2005/7/EK
irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű
szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. október 1-jén lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének
(1) bekezdésében 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. szeptember 30-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg
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