
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 140/2005 HATÁROZATA

(2005. december 2.)

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

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 93/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2) Az élő szarvasmarhaféléknek az Egyesült Királyságon való átszállításáról szóló, 2005. március 7-i
2005/177/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 93/52/EGK és a 2003/467/EK határozatnak Szlovénia brucellózistól (B. melitensis) és szarvas-
marhák enzootikus leukózisától mentes státusúnak nyilvánítása, valamint Szlovákia szarvasmarha-
tuberkulózistól és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusúnak nyilvánítása tekinte-
tében történő módosításáról szóló, 2005. március 4-i 2005/179/EK bizottsági határozatot (3) bele
kell foglalni a megállapodásba.

(4) E határozat Izland és Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

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

– „32005 D 0179: A 2005. március 4-i 2005/179/EK bizottsági határozat (HL L 61., 2005.3.8.,
37. o.).”

2. A 7.2. rész 23. pontja (2004/564/EK bizottsági határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

24. „32005 D 0177: Az élő szarvasmarhaféléknek az Egyesült Királyságon való átszállításáról szóló,
2005. március 7-i 2005/177/EK bizottsági határozat (HL L 61., 2005.3.8., 28. o.).”

2. cikk

A 2005/177/EK és a 2005/179/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében
közzéteendő norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. december 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésé-
ben előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).
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(1) HL L 306., 2005.11.24., 14. o.
(2) HL L 61., 2005.3.8., 28. o.
(3) HL L 61., 2005.3.28., 37. o.
(*) 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. december 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök
Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN

herceg
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