
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 149/2007 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 Bizottságnak az egyes állatbetegségekre vonatkozó állat-egészségügyi kérdések tekintetében a tagál-
lamoknak és harmadik országoknak nyújtott támogatását segítő Közösségi Állat-egészségügyi Sürgős-
ségi Csoport létrehozásáról szóló, 2007. február 28-i 2007/142/EK bizottsági határozatot (2) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(3) A sertések hólyagos betegségének kitörése esetén a védőkörzeten belüli intézkedések bevezetése tekin-
tetében a 92/119/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2007. február 21-i
2007/10/EK bizottsági irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A 2005/393/EK határozatnak a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó kiviteli tilalom alóli men-
tesség feltételei, valamint a bulgáriai, franciaországi, németországi és olaszországi korlátozás alá
vont körzetek határainak kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. február 28-i
2007/146/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A 2003/467/EK határozat Olaszország egyes régióinak hivatalosan szarvasmarhatuberkulózis-mentessé,
szarvasmarhabrucellózis-mentessé és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása,
valamint Lengyelország egy régiójának hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé
nyilvánítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. március 20-i 2007/174/EK bizottsági
határozatot (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6) A szarvasfélékben előforduló krónikus sorvadásos betegség felméréséről szóló, 2007. március 19-i
2007/182/EK bizottsági határozatot (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7) A 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekin-
tetében történő módosításáról szóló, 2007. április 11-i 2007/227/EK bizottsági határozatot (7) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(8) Az élő méhek kereskedelmére vonatkozó kiegészítő egészségügyi intézkedések felvétele és az egészség-
ügyi bizonyítványminták frissítése céljából a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének módosításá-
ról szóló, 2007. április 26-i 2007/265/EK bizottsági határozatot (8) bele kell foglalni a megállapodásba.

(9) A baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok
végrehajtásáról és a 2004/450/EK határozat módosításáról szóló, 2007. április 13-i 2007/268/EK
bizottsági határozatot (9) bele kell foglalni a megállapodásba.
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(10) A 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekin-
tetében történő módosításáról szóló, 2007. május 21-i 2007/354/EK bizottsági határozatot (1) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(11) A 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekin-
tetében történő módosításáról szóló, 2007. május 22-i 2007/357/EK bizottsági határozatot (2) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(12) 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

A 2007/10/EK irányelvnek és a 2007/142/EK, 2007/146/EK, 2007/174/EK, 2007/182/EK, 2007/227/EK,
2007/265/EK, 2007/268/EK, 2007/354/EK és a 2007/357/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja
EGT-kiegészítésében közzéteendő 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

(1) HL L 133., 2007.5.25., 37. o.
(2) HL L 133., 2007.5.25., 44. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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MELLÉKLET

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

1. Az 1.2. rész a 137. pont (2007/275/EK bizottsági határozat) után a következő ponttal egészül ki:

„138. 32007 D 0142: a Bizottság 2007. február 28-i 2007/142/EK határozata a Bizottságnak az egyes állatbetegsé-
gekre vonatkozó állat-egészségügyi kérdések tekintetében a tagállamoknak és harmadik országoknak nyújtott
támogatását segítő Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoport létrehozásáról (HL L 62., 2007.3.1., 27. o.).

E határozat Izland esetében nem alkalmazandó.”

2. A 3.1. rész 9. pontja (92/119/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 L 0010: a Bizottság 2007. február 21-i 2007/10/EK irányelve (HL L 63., 2007.3.1., 24. o.).”

3. A 3.2. rész 33. pontja (a Bizottság 2005/393/EK határozata) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„– 32007 D 0146: a Bizottság 2007. február 28-i 2007/146/EK határozata (HL L 64., 2007.3.2., 37. o.),

– 32007 D 0227: a Bizottság 2007. április 11-i 2007/227/EK határozata (HL L 98., 2007.4.13., 23. o.),

– 32007 D 0354: a Bizottság 2007. május 21-i 2007/354/EK határozata (HL L 133., 2007.5.25., 37. o.),

– 32007 D 0357: a Bizottság 2007. május 22-i 2007/357/EK határozata (HL L 133., 2007.5.25., 44. o.).”

4. A 3.2. rész a 37. pont (2006/437/EK bizottsági határozat) után a következő ponttal egészül ki:

„38. 32007 D 0268: a Bizottság 2007. április 13-i 2007/268/EK határozata a baromfi és a vadon élő madarak madá-
rinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról és a 2004/450/EK határozat módosí-
tásáról (HL L 115., 2007.5.3., 3. o.).

E határozat Izland esetében nem alkalmazandó.”

5. A 4.2. rész 70. pontja (2003/467/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 D 0174: a Bizottság 2007. március 20-i 2007/174/EK határozata (HL L 80., 2007.3.21., 11. o.).”

6. A 7.2. rész a 45. pont (197/2006/EK bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„46. 32007 D 0182: a Bizottság 2007. március 19-i 2007/182/EK határozata a szarvasfélékben előforduló krónikus
sorvadásos betegség felméréséről (HL L 84., 2007.3.24., 37. o.).

E határozat Izland esetében nem alkalmazandó.”

7. A 4.1. rész 9. pontja (92/65/EGK tanácsi irányelv) és a 8.1. rész 15. pontja (92/65/EGK tanácsi irányelv) a következő
francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 D 0265: a Bizottság 2007. április 26-i 2007/265/EK határozata (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.).”
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