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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 130/2005 HATÁROZATA

(2005. október 21.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi
kérdések) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosí-
tott, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen
annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás I. mellékletét a 109/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2) Az egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-
adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2005. április 1-jei
521/2005/EK bizottsági rendeletet (2) a megállapodásba kell foglalni.

(3) Az egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történő, újabb tíz évre szóló engedélyezéséről,
egy adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről, valamint egyes takarmány-adalékanyagok állandó enge-
délyezéséről szóló, 2005. április 18-i 600/2005/EK bizottsági rendeletet (3) a megállapodásba kell
foglalni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. melléklete II. fejezetének 1zzh. pontja (378/2005/EK bizottsági rendelet) után a következő
pontokat kell beilleszteni:

„1zzi. 32005 R 0521: A Bizottság 2005. április 1-jei 521/2005/EK rendelete egy takarmány-adalék-
anyag végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkal-
mazásának ideiglenes engedélyezéséről (HL L 84., 2005.4.2., 3. o.).

1zzj. 32005 R 0600: A Bizottság 2005. április 18-i 600/2005/EK rendelete egy kokcidiosztatikum
takarmány-adalékanyagként történő, újabb tíz évre szóló engedélyezéséről, egy adalékanyag
ideiglenes engedélyezéséről, valamint egyes takarmány-adalékanyagok állandó engedélyezéséről
(HL L 99., 2005.4.19., 5. o.).”
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(1) HL L 339., 2005.12.22., 4. o.
(2) HL L 84., 2005.4.2., 3. o.
(3) HL L 99., 2005.4.19., 5. o.



2. cikk

Az 521/2005/EK és a 600/2005/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében
közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. október 22-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 és EGT-kiegészítésében kell
közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 21-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


