
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

Az EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA

(2006. január 27.)

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 2005. december 2-i 140/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a
93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló, 2004. december 22-i
1/2005/EK tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és X. mellékletének a szarvasmarha-, juh-
és kecskefélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmai járványügyi megfigyelésének tekintetében történő
módosításáról szóló, 2005. január 12-i 36/2005/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a
megállapodásba.

(4) Az egyes állati eredetű termékeket tartalmazó szállítmányok közösségi vámraktárakban történő elhe-
lyezésére és tárolásuk időtartamára vonatkozó átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló, 2005.
február 2-i 2005/93/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyorstesztek tekintetében történő módo-
sításáról szóló, 2005. február 16-i 260/2005/EK bizottsági rendeletet (5) bele kell foglalni a megál-
lapodásba.

(6) Ez a határozat Izland és Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének I. fejezete az ezen határozat mellékletében meghatározottak szerint
módosul.
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(1) HL L 53., 2006.2.23., 34. o.
(2) HL L 3., 2005.1.5., 1. o.
(3) HL L 10., 2005.1.13., 9. o.
(4) HL L 31., 2005.2.4., 64. o.
(5) HL L 46., 2005.2.17., 31. o.



2. cikk

Az 1/2005/EK, a 36/2005/EK és a 260/2005/EK rendeletnek, valamint a 2005/93/EK határozatnak az
Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. január 28-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, 2006. január 27-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

R. WRIGHT

HUL 92/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.3.30.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



MELLÉKLET

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

1. Az 5.2. rész 1. pontja (95/117/EK bizottsági határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

„2. 32005 D 0093: A Bizottság 2005. február 2-i 2005/93/EK határozata egyes állati eredetű termékeket tartalmazó
szállítmányok közösségi vámraktárakban történő elhelyezésére és tárolásuk időtartamára vonatkozó átmeneti
rendelkezések megállapításáról (HL L 31., 2005.2.4., 64. o.).”

2. A 7.1. rész 12. pontja (999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül
ki:

„— 32005 R 0036: A Bizottság 2005. január 12-i 36/2005/EK rendelete (HL L 10., 2005.1.13., 9. o.),

— 32005 R 0260: A Bizottság 2005. február 16-i 260/2005/EK rendelete (HL L 46., 2005.2.17., 31. o.).”

3. A 9.1. rész 9. pontja (2000/50/EK bizottsági határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

„10. 32005 R 0001: A Tanács 2004. december 22-i 1/2005/EK rendelete az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó
műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelete
módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).”

4. A 4.1. rész 1. pontja (64/432/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 R 0001: A Tanács 2004. december 22-i 1/2005/EK rendelete (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).”

5. A 9.1. rész 2. pontja (93/119/EK tanácsi irányelv) a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32005 R 0001: A Tanács 2004. december 22-i 1/2005/EK rendelete (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).”

6. A 9.1. rész 1. pontjának (91/628/EGK tanácsi irányelv) negyedik francia bekezdése (1255/97/EK tanácsi rendelet) a
következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32005 R 0001: A Tanács 2004. december 22-i 1/2005/EK rendelete (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).”
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