
II

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

76/2006 HATÁROZATA

(2006. július 7.)

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 módosított,
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak
98. cikkére,

mivel:

(1) A 2006. április 28-i 43/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás
I. mellékletét.

(2) Az egy, a nyomelemek csoportjába tartozó takarmány-adalékanyag, valamint egy, a kötőanyagok és
csomósodásgátlók csoportjába tartozó takarmány-adalékanyag engedélyezése feltételeinek módosításáról
szóló, 2005. december 5-i 1980/2005/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének a kamfeklór tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. december 5-i
2005/86/EK bizottsági irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének ólom, fluor és kadmium tekintetében történő módosításáról szóló, 2005.
december 5-i 2005/87/EK bizottsági irányelvet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes már engedélyezett
takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2005. december 14-i
2036/2005/EK bizottsági rendeletet (5) bele kell foglalni a megállapodásba.
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(6) Az egy, a kokcidiosztatikumok csoportjába tartozó takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek
módosításáról szóló, 2005. december 14-i 2037/2005/EK bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni
a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

2. cikk

Az 1980/2005/EK, a 2036/2005/EK és a 2037/2005/EK rendeletnek, valamint a 2005/86/EK és a 2005/87/
EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű
szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. július 8-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében
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. július 7-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Oda Helen SLETNES
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MELLÉKLET

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

1. Az 1k. pont (2430/1999/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 R 2037: A 2005. december 14-i 2037/2005/EK bizottsági rendelete (HL L 328., 2005.12.15., 21. o.).”

2. Az 1zq. pont (1334/2003/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 R 1980: A 2005. december 5-i 1980/2005/EK bizottsági rendelete (HL L 318., 2005.12.6., 3. o.).”

3. Az 1zza. pont (1455/2004/EK bizottsági rendelet) a következővel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32005 R 2037: A 2005. december 14-i 2037/2005/EK bizottsági rendelete (HL L 328., 2005.12.15., 21. o.).”

4. Az 1zze. pont (2148/2004/EK bizottsági rendelet) a következővel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32005 R 1980: A 2005. december 5-i 1980/2005/EK bizottsági rendelete (HL L 318., 2005.12.6., 3. o.).”

5. A szöveg az 1zzr. pont (1811/2005/EK bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„1zzs. 32005 R 2036: A 2005. december 14-i 2036/2005/EK bizottsági rendelete a takarmányokban lévő egyes
adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalma-
zásának ideiglenes engedélyezéséről (HL L 328., 2005.12.15., 13. o.).”

6. A 33. pont (2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„— 32005 L 0086: A 2005. december 5-i 2005/86/EK bizottsági irányelve (HL L 318., 2005.12.6., 16. o.),

— 32005 L 0087: A 2005. december 5-i 2005/87/EK bizottsági irányelve (HL L 318., 2005.12.6., 19. o.).”
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