
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 138/2005 HATÁROZATA

(2005. december 2.)

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 93/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás I. mellékletét.

(2) A 93/52/EGK határozat Olaszország egyes tartományainak brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvá-
nítása, és a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes tartományainak tuberkulózismentessé, brucel-
lózismentessé és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2005. január 12-i 2005/28/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a
megállapodásba.

(3) A harmadik országokból behozott állati eredetű termékekben található egyes szermaradékok vizsgá-
latára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról szóló, 2005. január 11-i 2005/34/EK
bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A 95/388/EK határozatnak a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közös-
ségen belüli kereskedelméhez rendszeresített állat-egészségügyi bizonyítványok naprakésszé tétele
tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. december 30-i 2005/43/EK bizottsági határoza-
tot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A betegség-felszámolási és vakcinációs tervek Alsó-Szászország és Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi
államokban való lezárásáról és a Saar-vidék szövetségi államon belüli betegségfelszámolási tervről
szóló 2003/135/EK határozat módosításáról (Németország) szóló, 2005. január 26-i 2005/58/EK
bizottsági határozatot (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6) A Szlovákiának a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő felszámolására és a
vaddisznók sürgősségi oltására irányuló terve jóváhagyásáról szóló, 2005. január 26-i 2005/59/EK
bizottsági határozatot (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7) A 92/65/EGK tanácsi irányelvnek az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére
szánt macskák, kutyák és görények behozatali feltételei tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2005. január 26-i 2005/64/EK bizottsági határozatot (7) bele kell foglalni a megállapodásba.

(8) A Dániának a Newcastle-betegség tekintetében vakcinázást nem folytató státusát illető változással
kapcsolatban egyes további átmeneti garanciákról szóló, 2005. január 28-i 2005/65/EK bizottsági
határozatot (8) bele kell foglalni a megállapodásba.

(9) A Belgium egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló terv
jóváhagyásáról szóló 2003/363/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. január 28-i
2005/66/EK bizottsági határozatot (9) bele kell foglalni a megállapodásba.
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(10) Az egyes állati eredetű termékek szállítmányainak a vámszabad területekre, a vámszabad raktárakba
és a határokat átszelő tengeri közlekedési eszközöket ellátó üzemeltetők helyiségeibe való behozata-
lára és tárolási időtartamára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről, bizonyítványokról és átmeneti
intézkedésekről szóló, 2005. február 2-i 2005/92/EK bizottsági határozatot (1) bele kell foglalni a
megállapodásba.

(11) A 2003/828/EK határozatnak az állatok Portugália korlátozás alá vont körzetéből való kiszállítása,
illetve ezen körzeten belüli szállítása tekintetében, a kéknyelv-betegség portugáliai kitöréséhez
kapcsolódóan történő módosításáról szóló, 2005. február 16-i 2005/138/EK bizottsági határoza-
tot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(12) A 2005/65/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 91/552/EGK bizottsági
határozatot (3), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(13) E határozat Izlandra és Liechtensteinre nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének I. fejezete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A 2005/28/EK, 2005/34/EK, 2005/43/EK, 2005/58/EK, 2005/59/EK, 2005/64/EK, 2005/65/EK,
2005/66/EK, 2005/92/EK és a 2005/138/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészí-
tésében közzéteendő norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. december 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdé-
sében 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. december 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök
Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN

herceg
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(1) HL L 31., 2005.2.4., 62. o. A 2005/755/EK határozattal (HL L 284., 2005.10.27., 8. o.) módosított határozat.
(2) HL L 47., 2005.2.18., 38. o.
(3) HL L 298., 1991.10.29., 21. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



MELLÉKLET

A megállapodás I. mellékletének I. fejezete az alábbiak szerint módosul:

1. Az 1.2. rész 127. pontja (745/2004/EK bizottsági rendelet) után a következő pontokat kell beilleszteni:

„128. 32005 D 0034: A harmadik országokból behozott állati eredetű termékekben található egyes szermaradékok
vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról szóló, 2005. január 11-i 2005/34/EK bizott-
sági határozat (HL L 16., 2005.1.20. 61. o.).

129. 32005 D 0064: A 92/65/EGK tanácsi irányelvnek az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok
részére szánt macskák, kutyák és görények behozatali feltételei tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2005. január 26-i 2005/64/EK bizottsági határozat (HL L 27., 2005.1.29., 48. o.).

130. 32005 D 0092: Az egyes állati eredetű termékek szállítmányainak a vámszabad területekre, a vámszabad
raktárakba és a határokat átszelő tengeri közlekedési eszközöket ellátó üzemeltetők helyiségeibe való behozata-
lára és tárolási időtartamára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről, bizonyítványokról és átmeneti intézke-
désekről szóló, 2005. február 2-i 2005/92/EK bizottsági határozat (HL L 31., 2005.2.4., 63. o.).”

2. A 3.2. rész 30. pontja (2003/828/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32005 D 0138: A 2005/138/EK bizottsági határozat (HL L 47., 2005.2.18., 38. o.).”

3. A 3.2. rész „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFE-
LELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsora alatti 20. pont (2003/135/EK bizottsági határozat) a következő francia
bekezdéssel egészül ki:

„– 32005 D 0058: A 2005/58/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 45. o.).”

4. A 3.2. rész „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFE-
LELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsora alatti 28. pont (2004/832/EK bizottsági határozat) után a következő
pontokat kell beilleszteni:

„29. 32005 D 0059: A Szlovákiának a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő felszámolására és
a vaddisznók sürgősségi oltására irányuló terve jóváhagyásáról szóló, 2005. január 26-i 2005/59/EK bizottsági
határozat (HL L 24., 2005.1.27., 46. o.).

30. 32005 D 0066: A Belgium egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló terv
jóváhagyásáról szóló 2003/363/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. január 28-i 2005/66/EK
bizottsági határozat (HL L 27., 2005.1.29., 54. o.).”

5. A 3.2. rész „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFE-
LELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsora alatti 23. pontot (2003/363/EK bizottsági határozat) el kell hagyni.

6. A 4.2. rész 14. pontja (93/52/EGK bizottsági határozat) és 70. pontja (2003/467/EK bizottsági határozat) a következő
francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32005 D 0028: A 2005/28/EK bizottsági határozat (HL L 15., 2005.1.19., 30. o.).”

7. A 4.2. rész 36. pontja (95/388/EK bizottsági határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

– 32005 D 0043: A 2005/43/EK bizottsági határozat (HL L 20., 2005.1.22., 34. o.).”

8. A 4.2. rész 80. pontja (2004/558/EK bizottsági határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

„81. 32005 D 0065: A Dániának a Newcastle-betegség tekintetében vakcinázást nem folytató státusát illető válto-
zással kapcsolatban egyes további átmeneti garanciákról szóló, 2005. január 28-i 2005/65/EK bizottsági határo-
zat (HL L 27., 2005.1.29., 52. o.).”

9. A 4.2. rész 2. pontjának (91/552/EGK bizottsági határozat) szövegét el kell hagyni.
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