
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

110/2005 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 megállapodás I. mellékletét a 2005. július 8-i 95/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek
a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok
egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2004/117/EK
tanácsi irányelvet (2) a megállapodásba kell foglalni.

(3) A Gramineae, a Medicago Sativa L. és a Beta vetőmagjain és szaporítóanyagain a 66/401/EGK és
a 2002/54/EK tanácsi irányelv alapján 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és
vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról szóló, 2005. február 7-i 2005/114/EK bizottsági
határozatot (3) a megállapodásba kell foglalni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 1. részben a 2. (66/401/EGK tanácsi irányelv), a 3. (66/402/EGK), a 11. (2002/54/EK tanácsi
irányelv), a 12. (2002/55/EK tanácsi irányelv) és a 13. pont (2002/57/EK tanácsi irányelv)
a következő francia bekezdéssel egészül ki.

„— 32004 L 0117: A Tanács 2004. december 22-i 2004/117/EK irányelve (HL L 14., 2005.1.18.,
18. o.)”.

2. A 2. rész 39. pontja (2005/5/EK bizottsági határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

„40. 32005 D 0114: A Bizottság 2005. február 7-i 2005/114/EK határozata a Gramineae,
a Medicago Sativa L. és a Beta vetőmagjain és szaporítóanyagain a 66/401/EGK és a 2002/54/EK
tanácsi irányelv alapján 2004-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és
vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról.”
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(1) HL L 306., 2005.11.24., 18. o.
(2) HL L 14., 2005.1.18., 18. o.
(3) HL L 36., 2005.2.9., 8. o.



2. cikk

A 2004/117/EK irányelvnek és a 2005/114/EK határozatnak 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) bekezdése
szerint 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 kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 30-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

2005.12.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 339/7

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


