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AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 101/2006 HATÁROZATA
(2006. szeptember 22.)
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 megállapodás I. mellékletét a 2006. április 28-i 42/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat ( 1)
módosította.

(2)

A 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban egyes szalmonella-szerotípusok gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés
tekintetében történő végrehajtásáról és a 2160/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 30-i
1003/2005/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 2160/2003/EK tanácsi rendeletnek a szalmonellafertőzés elleni védekezésre vonatkozó nemzeti
programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő
végrehajtásáról szóló, 2005. július 12-i 1091/2005/EK bizottsági rendeletet ( 3) bele kell foglalni
a megállapodásba.

(4)

A 21/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban az Ír Köztársaságban
a juhfélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének elismeréséről szóló, 2005. augusztus 2-i 2005/597/
EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

Az Egyesült Királyságban 1996. augusztus 1. előtt született vagy nevelt szarvasmarhafélékből származó
termékek bármilyen célra való forgalomba hozatalának betiltásáról és az ilyen állatoknak a 999/2001/EK
rendelet védekezési és felszámolási intézkedései alóli mentességéről szóló, 2005. augusztus 2-i 2005/
598/EK bizottsági határozatot (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének az állatok takarmányozása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. augusztus 5-i 1292/2005/EK bizottsági rendeletet (6)
bele kell foglalni a megállapodásba.

(7)

A 2005/393/EK határozat kéknyelvbetegséggel kapcsolatban Olaszországban korlátozás alá vont
körzeteinek módosításáról szóló, 2005. augusztus 4-i 2005/603/EK bizottsági határozatot ( 7) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(8)

A 93/52/EGK határozat Olaszország egyes régióinak brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása, és
a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes tartományainak szarvasmarha-brucellózistól mentessé és
Piemonte régió a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2005. augusztus 4-i 2005/604/EK bizottsági határozatot ( 8) bele kell foglalni
a megállapodásba.
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A 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének egyes tagállamok nemzeti laboratóriumainak
tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. augusztus 16-i 2005/615/EK bizottsági határozatot ( 9)
bele kell foglalni a megállapodásba.

(10) A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a juh- és kecskefélék azonosítására és

nyilvántartására szolgáló rendszerek a 21/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja
szerinti elismeréséről szóló, 2005. augusztus 17-i 2005/617/EK bizottsági határozatot ( 10) bele kell
foglalni a megállapodásba.
(11) 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.
2. cikk
Az 1003/2005/EK, 1091/2005/EK és 1292/2005/EK rendeletnek, valamint a 2005/597/EK, 2005/598/EK,
2005/603/EK, 2005/604/EK, 2005/615/EK és 2005/617/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának
EGT-kiegészítésében közzéteendő norvég nyelvű változata hiteles.
3. cikk
Ez a határozat 2006. szeptember 23-án 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, 2006. szeptember 22-én.
az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök
Oda Helen SLETNES

(9) HL L 213., 2005.8.18., 14. o.
(10) HL L 214., 2005.8.19., 63. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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MELLÉKLET

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

1.

A 1.2. rész „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG
MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsora alatti 19. pont (2005/458/EK bizottsági határozat) után a következő
pontokat kell beilleszteni:

„20. 32005 D 0597: a Bizottság 2005. augusztus 2-i 2005/597/EK határozata a 21/2004/EK tanácsi rendelet
4. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban az Ír Köztársaságban a juhfélék azonosítási és nyilvántartási
rendszerének elismeréséről (HL L 204., 2005.8.5., 21. o.).

21.

2.

32005 D 0617: a Bizottság 2005. augusztus 17-i 2005/617/EK határozata Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságában a juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerek a 21/2004/EK
tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti elismeréséről (HL L 214., 2005.8.19., 63. o.).”

A 3.1. rész 1a. pontjába (2003/85/EK tanácsi irányelv) a következőt kell beilleszteni:

„, az alábbi módosítással:

—

3.

A 3.2. rész 33. pontja (2005/393/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

4.

32005 D 0604: a Bizottság 2005. augusztus 4-i 2005/604/EK határozata (HL L 206., 2005.8.9., 12. o.).”

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

„—

6.

32005 D 0603: a Bizottság 2005. augusztus 4-i 2005/603/EK határozata (HL L 206., 2005.8.9., 11. o.).”

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:

„—

5.

32005 D 0615: a Bizottság 2005. augusztus 16-i 2005/615/EK határozata (HL L 213., 2005.8.18., 14. o.).”

32005 R 1292: a Bizottság 2005. augusztus 5-i 1292/2005/EK rendelete (HL L 205., 2005.8.6., 3. o.).”

A 7.2. rész a 24. pontot (2005/177/EK bizottsági határozat) követően a következő pontokkal egészül ki:

„25. 32005 R 1003: a Bizottság 2005. június 30-i 1003/2005/EK rendelete a 2160/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban egyes szalmonella-szerotípusok
gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról és a 2160/
2003/EK rendelet módosításáról (HL L 170., 2005.7.1., 12. o.).

26.

32005 R 1091: a Bizottság 2005. július 12-i 1091/2005/EK rendelete a 2160/2003/EK tanácsi rendeletnek
a szalmonellafertőzés elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi
védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 182., 2005.7.13., 3. o.).”
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A 7.2. rész „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG
MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsora alatti 40. pont (2004/449/EK bizottsági határozat) után
a következőt kell beilleszteni:

„A TSE (fertőző szivacsos agyvelőbántalmak) elleni védekezés
41.

32005 D 0598: a Bizottság 2005. augusztus 2-i 2005/598/EK határozata az Egyesült Királyságban 1996.
augusztus 1. előtt született vagy nevelt szarvasmarhafélékből származó termékek bármilyen célra való
forgalomba hozatalának betiltásáról és az ilyen állatoknak a 999/2001/EK rendelet védekezési és felszámolási
intézkedései alóli mentességéről (HL L 204., 2005.8.5., 22. o.).”
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