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EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 40/2008 HATÁROZATA

(2008. április 25.)

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 2008. február 1-jei 1/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A 93/52/EGK határozatnak a Románia hivatalos brucellózismentességére (B. melitensis) vonatkozó
nyilatkozat és a 2003/467/EK határozatnak a Szlovénia hivatalos szarvasmarha-brucellózismentessé
gére vonatkozó nyilatkozat tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. június 11-i 2007/399/EK
bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 2006/802/EK határozatnak az élő, attenuált konvencionális vakcinával beoltott romániai serté
sekből származó sertéshús tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. július 18-i 2007/522/EK
bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus
leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról szóló, 2007.
augusztus 2-i 2007/559/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a
szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról
és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról szóló 2004/558/EK
határozat módosításáról szóló, 2007. augusztus 21-i 2007/584/EK bizottság határozatot (5) bele kell
foglalni a megállapodás szövegébe.
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(6) A magas patogenitású madárinfluenza elleni megelőző védőoltásnak és az ehhez kapcsolódó, állatok
mozgására vonatkozó rendelkezéseknek a hollandiai bevezetéséről szóló, 2007. augusztus 27-i
2007/590/EK bizottsági határozatot (1) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7) A tagállamokban állatkertekben és engedélyezett szervezeteknél, intézményekben vagy központokban
tartott madarak körében a magas patogenitású madárinfluenza elterjedésének megelőzésével kapcso
latos intézkedésekről szóló, 2007. augusztus 28-i 2007/598/EK bizottsági határozatot (2) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(8) A 2001/618/EK határozat Szlovákiának az Aujeszky-féle betegségtől mentes régiók jegyzékébe való
felvétele, valamint spanyolországi régióknak az Aujeszky-féle betegségre jóváhagyott ellenőrzési prog
ramokat végrehajtó régiók jegyzékébe való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2007.
szeptember 7-i 2007/603/EK bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(9) Ez a határozat nem alkalmazandó Izlandra és Liechtensteinre,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

2. cikk

A 2007/399/EK, 2007/522/EK, 2007/559/EK, 2007/584/EK, 2007/590/EK, 2007/598/EK és 2007/603/EK
határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő norvég nyelvű szövege
hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. április 26-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést megkapta (*).

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök
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MELLÉKLET

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

1. A 3.2. rész a 38. pontot (a Bizottság 2007/268/EK határozata) követően a következő szöveggel egészül ki:

„39. 32007 D 0598: a Bizottság 2007. augusztus 28-i 2007/598/EK határozata a tagállamokban állatkertekben és
engedélyezett szervezeteknél, intézményekben vagy központokban tartott madarak körében a magas patogenitású
madárinfluenza elterjedésének megelőzésével kapcsolatos intézkedésekről (HL L 230., 2007.9.1., 20. o.).

Ez a jogi aktus nem alkalmazandó Izlandra.”

2. A 3.2. rész a „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFE
LELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsor utáni 37. pontot (a Bizottság 2006/802/EK határozata) követően a követ
kező szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32007 D 0522: a Bizottság 2007. július 18-i 2007/522/EK határozata (HL L 193., 2007.7.25., 23. o.).”

3. A 3.2. rész a „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFE
LELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsor utáni 40. pontot (a Bizottság 2007/24/EK határozata) követően a következő
szöveggel egészül ki:

„41. 32007 D 0590: a Bizottság 2007. augusztus 27-i 2007/590/EK határozata a magas patogenitású madárinfluenza
elleni megelőző védőoltásnak és az ehhez kapcsolódó, állatok mozgására vonatkozó rendelkezéseknek a hollandiai
bevezetéséről (HL L 222., 2007.8.28., 16. o.).

Ez a jogi aktus nem alkalmazandó Izlandra.”

4. A 4.2. rész 14. pontja (a Bizottság 93/52/EGK határozata) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32007 D 0399: a Bizottság 2007. június 11-i 2007/399/EK határozata (HL L 150., 2007.6.12., 11. o.).”

5. A 4.2. rész 64. pontja (a Bizottság 2001/618/EK határozata) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32007 D 0603: a Bizottság 2007. szeptember 7-i 2007/603/EK határozata (HL L 236., 2007.9.8., 7. o.).”

6. A 4.2. rész 70. pontja (a Bizottság 2003/467/EK határozata) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„— 32007 D 0399: a Bizottság 2007. június 11-i 2007/399/EK határozata (HL L 150., 2007.6.12., 11. o.),

— 32007 D 0559: a Bizottság 2007. augusztus 2-i 2007/559/EK határozata (HL L 212., 2007.8.14., 20. o.).”

7. A 4.2. rész 80. pontja (a Bizottság 2004/558/EK határozata) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32007 D 0584: a Bizottság 2007. augusztus 21-i 2007/584/EK határozata (HL L 219., 2007.8.24., 37. o.).”
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