
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 153/2007 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 132/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái ese-
tében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehaj-
tási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról szóló, 2007. július 26-i
2007/48/EK bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálata-
kor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekin-
tetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról
szóló, 2007. július 26-i 2007/49/EK bizottsági irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára vonatkozó végrehaj-
tási szabályok megállapításáról szóló 930/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. augusztus 1-jei
920/2007/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) E határozat Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 1. részben a 14. pont (2003/90/EK bizottsági irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 L 0048: a Bizottság 2007. július 26-i 2007/48/EK irányelve (HL L 195., 2007.7.27., 29. o.).”

2. Az 1. részben a 15. pont (2003/91/EK bizottsági irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 L 0049: a Bizottság 2007. július 26-i 2007/49/EK irányelve (HL L 195., 2007.7.27., 33. o.).”

(1) HL L 100., 2008.4.10., 1. o.
(2) HL L 195., 2007.7.27., 29. o.
(3) HL L 195., 2007.7.27., 33. o.
(4) HL L 201., 2007.8.2., 3. o.
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3. A 2. rész 18. pontja (930/2000/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„az alábbi módosítással:

– 32007 R 0920: a Bizottság 2007. augusztus 1-jei 920/2007/EK rendelete (HL L 201., 2007.8.2.,
3. o.).”

2. cikk

A 920/2007/EK rendeletnek, valamint a 2007/48/EK és 2007/49/EK irányelvnek 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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