
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 106/2006 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. július 7-i 76/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. és II. mellékletének a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k tekintetében történő módosításáról
szóló, 2006. február 3-i 2006/13/EK bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 2430/1999/EK, 937/2001/EK, 1852/2003/EK és 1463/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és
egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének
feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. február 13-i 249/2006/EK bizottsági
rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett
takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2006. február 14-i 252/
2006/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

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

„— 32006 R 0249: A Bizottság 2006. február 13-i 249/2006/EK rendelete (HL L 42., 2006.2.14.,
22. o.).”

2. Az 1u. pont (937/2001/EK bizottsági rendelet), az 1zr. pont (1852/2003/EK bizottsági rendelet) és az
1zzb. pont (1463/2004/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„az alábbi módosítással:

— 32006 R 0249: A Bizottság 2006. február 13-i 249/2006/EK rendelete (HL L 42., 2006.2.14.,
22. o.).”
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(1) HL L 289., 2006.10.19., 1. o.
(2) HL L 32., 2006.2.4., 44. o.
(3) HL L 42., 2006.2.14., 22. o.
(4) HL L 44., 2006.2.15., 3. o.



3. A szöveg az 1zzs. pont (2036/2005/EK bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„1zzt.32006 R 0252: A Bizottság 2006. február 14-i 252/2006/EK rendelete a takarmányokban
lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-
adalékanyagok új alkalmazásainak ideiglenes engedélyezéséről (HL L 44., 2006.2.15., 3. o.).”

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

„— 32006 L 0013: A Bizottság 2006. február 13-i 2006/13/EK irányelve (HL L 32., 2006.2.4., 44. o.).”

2. cikk

A 249/2006/EK és a 252/2006/EK rendeletnek, valamint a 2006/13/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. szeptember 23-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, illetve EGT-kiegészítésében
közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 22-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnö

Oda Helen SLETNES

L 333/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.30.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


