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(Egyéb jogi aktusok)

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT VEGYES BIZOTTSÁG

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 148/2007 HATÁROZATA

(2007. december 7.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

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 2007. október 26-i 137/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon
ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről szóló, 2007. április 17-i 2007/275/EK bizottsági hatá-
rozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekin-
tetében történő módosításáról szóló, 2007. április 19-i 2007/276/EK bizottsági határozatot (3) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(4) A pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű
halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének
létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2007. május
10-i 2007/345/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A 2007/275/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2002/349/EK bizottsági hatá-
rozatot (5), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(6) E határozat Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

(1) HL L 100., 2008.4.10., 53. o.
(2) HL L 116., 2007.5.4., 9. o.
(3) HL L 116., 2007.5.4., 34. o.
(4) HL L 130., 2007.5.22., 16. o.
(5) HL L 121., 2002.5.8., 6. o.
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 1.2. rész 39. pontja (2001/881/EK bizottsági határozat) és 46. pontja (2002/459/EK bizottsági hatá-
rozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 D 0276: a Bizottság 2007. április 19-i 2007/276/EK határozata (HL L 116., 2007.5.4.,
34. o.).”

2. Az 1.2. rész a 136. pont (2006/677/EK bizottsági határozat) után a következő ponttal egészül ki:

„137. 32007 D 0275: a Bizottság 2007. április 17-i 2007/275/EK határozata a 91/496/EGK és a
97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő
termékek és állatok jegyzékéről (HL L 116., 2007.5.4., 9. o.).

Ezt a jogi aktust kell alkalmazni Izlandra azokon a területeken, amelyekre a bevezető rész 2. pont-
jában hivatkozott egyedi jogi aktusok vonatkoznak.”

3. Az 1.2. rész 113. pontjának (a 2002/349/EK bizottsági határozat) szövegét el kell hagyni.

4. A 4.2. részben a 66. pont (2002/308/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 D 0345: a Bizottság 2007. május 10-i 2007/345/EK határozata (HL L 130., 2007.5.22.,
16. o.).”

2. cikk

A 2007/275/EK, a 2007/276/EK és a 2007/345/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-
kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2007. december 8-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell
közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 7-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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