
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 5/2008 HATÁROZATA

(2008. február 1.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)
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 II. mellékletét a 2007. december 7-i 154/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A HL L 97., 2007.4.12., 70. o. számában helyesbített, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintke-
zésbe kerülő, a fedelek tömítéseiben található lágyítószerek átmeneti kioldódási határértékeinek meg-
állapításáról szóló, 2007. április 2-i 372/2007/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a
megállapodásba.

(3) A gabonafélékben és egyes egyéb növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található peszticid-
szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2007. évi összehan-
golt közösségi ellenőrzési programról és a 2008. évi nemzeti ellenőrzési programokról szóló, 2007.
április 3-i 2007/225/EK bizottsági ajánlást (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A 2004/6/EK irányelvnek az irányelv alkalmazási időtartama kiterjesztésének céljából történő módosí-
tásáról szóló, 2007. május 7-i 2007/26/EK bizottsági irányelvet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) Az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről szóló, 2007. május 3-i 2007/331/EK bizottsági
ajánlást (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6) A 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az etoxazol, az
indoxakarb, a mezoszulfuron, az 1-metilciklopropén, az MCPA és MCPB, a tolilfluanid és a tritikonazol
legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációja (MRL) tekintetében történő módosításáról szóló,
2007. május 15-i 2007/27/EK bizottsági irányelvet (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7) E határozat Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. A 38. pont (86/362/EGK tanácsi irányelv), a 39. pont (86/363/EGK tanácsi irányelv) és az 54. pont
(90/642/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 L 0027: a Bizottság 2007. május 15-i 2007/27/EK irányelve (HL L 128., 2007.5.16., 31. o.).”

(1) HL L 124., 2008.5.8., 15. o.
(2) HL L 92., 2007.4.3., 9. o.
(3) HL L 96., 2007.4.11., 21. o.
(4) HL L 118., 2007.5.8., 5. o.
(5) HL L 123., 2007.5.12., 33. o.
(6) HL L 128., 2007.5.16., 31. o.
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2. Az 54zzm. pont (2004/6/EK bizottsági irányelv) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

– 32007 L 0026: a Bizottság 2007. május 7-i 2007/26/EK irányelve (HL L 118., 2007.5.8., 5. o.).”

3. A melléklet az 54zzzq. pontot (2007/363/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül
ki:

„54zzzr. 32007 R 0372: a Bizottság 2007. április 2-i 372/2007/EK rendelete az élelmiszerekkel rendel-
tetésszerűen érintkezésbe kerülő, a fedelek tömítéseiben található lágyítószerek átmeneti kiol-
dódási határértékeinek megállapításáról (HL L 92., 2007.4.3., 9. o.), helyesbítve a HL L 97.,
2007.4.12., 70. o. számában.”

4. A melléklet a 61. pontot (2006/583/EK bizottsági ajánlás) követően a következő ponttal egészül ki:

„62. 32007 H 0225: a Bizottság 2007. április 3-i 2007/225/EK ajánlása a gabonafélékben és egyes egyéb
növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megenge-
dett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2007. évi összehangolt közösségi ellenőr-
zési programról és a 2008. évi nemzeti ellenőrzési programokról (HL L 96., 2007.4.11., 21. o.).

63. 32007 H 0331: a Bizottság 2007. május 3-i 2007/331/EK ajánlása az élelmiszerek akrilamidszint-
jének megfigyeléséről (HL L 123., 2007.5.12., 33. o.).”

2. cikk

A HL L 97., 2007.4.12., 70. o. számában helyesbített 372/2007/EK rendeletnek, a 2007/26/EK és a
2007/27/EK irányelvnek, valamint a 2007/225/EK és a 2007/331/EK ajánlásnak az Európai Unió Hivatalos Lapja
EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. február 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cik-
kének (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, 2008. február 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

Alan SEATTER

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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