
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 108/2006 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 2005. december 2-i 142/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái
esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában
a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló, 2003. október 6-i 2003/90/EK bizottsági
irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor
minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében
történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló, 2003. október 6-i 2003/91/EK bizottsági
irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A Triticum durum fajhoz tartozó, a 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő egyes
vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/841/EK bizottsági határoza-
tot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A Ciprusnak és Máltának a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanácsi irányelv
szerinti kötelezettség alól történő mentesítéséről szóló, 2005. december 9-i 2005/886/EK bizottsági
határozatot (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6) A 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái
esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában
a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról szóló, 2005.
december 16-i 2005/91/EK bizottsági irányelvet (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7) Az Agrostis spp., a D. glomerata L., a Festuca spp., a Lolium spp., a Phleum spp., a Poa spp. – beleértve
a keverékeket és az Asparagus officinalist – vetőmagjain és szaporítóanyagain a 66/401/EGK és a 2002/
55/EK tanácsi irányelv alapján 2005-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok
2006-ban való folytatásáról szóló, 2005. december 23-i 2005/947/EK bizottsági határozatot (7) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(8) A 2003/91/EK irányelv hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 72/168/EGK bizottsági
irányelvet (8), a 2003/90/EK irányelv pedig hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 72/180/EGK
irányelvet (9), amelyek ebből következően a megállapodást illetően hatályukat vesztik,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

2. cikk

A 2003/90/EK, a 2003/91/EK és a 2005/91/EK irányelvnek, valamint a 2005/841/EK, a 2005/886/EK és
a 2005/947/EK határozatnak 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) bekezdése
szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, valamint EGT-kiegészítésében
közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 22-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Oda Helen SLETNES

L 333/24 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.30.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



MELLÉKLET

A megállapodás I. mellékletének III fejezete a következőképpen módosul:

1. Az 1. rész a 13. pont (2002/57/EK tanácsi irányelv) után a következő pontokkal egészül ki:

„14. 32003 L 0090: A Bizottság 2003. október 6-i 2003/90/EK irányelve a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és
a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról (HL L 254.,
2003.10.8., 7. o.) az alábbi módosítással:

— 32005 L 0091: A Bizottság 2005. december 16-i 2005/91/EK irányelve (HL L 331., 2005.12.17., 24. o.).

15. 32003 L 0091: A Bizottság 2003. október 6-i 2003/91/EK irányelve a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és
a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározá-
sáról (HL L 254., 2003.10.8., 11. o.).”

2. Az 1. rész 7. (72/168/EGK bizottsági irányelv) és 8. (72/180/EGK bizottsági irányelv) pontjának szövegét el kell hagyni.

3. A 2. rész 42. pontja (2005/435/EK bizottsági határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

„43. 32005 D 0841: A Bizottság 2005. november 28-i 2005/841/EK határozata a Triticum durum fajhoz tartozó,
a 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő egyes vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról
(HL L 312., 2005.11.29., 65. o.).

44. 32005 D 0947: A Bizottság 2005. december 23-i 2005/947/EK határozata az Agrostis spp., a D. glomerata L.,
a Festuca spp., a Lolium spp., a Phleum spp., a Poa spp. – beleértve a keverékeket és az Asparagus officinalist –
vetőmagjain és szaporítóanyagain a 66/401/EGK és a 2002/55/EK tanácsi irányelv alapján 2005-ben
megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2006-ban való folytatásáról (HL L 342.,
2005.12.24., 103. o.).”

4. A 2. részben a „JOGSZABÁLYOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG
MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsor 75. pontja (2005/325/EK bizottsági határozat) után a következő
pontot kell beilleszteni:

„76. 32005 D 0886: A Bizottság 2005. december 9-i 2005/886/EK határozata Ciprusnak és Máltának a cukorrépa-
vetőmag forgalmazásáról szóló 2002/54/EK tanácsi irányelv szerinti kötelezettség alól történő mentesítéséről
(HL L 326., 2005.12.13., 39. o.).”
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