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IV
(Egyéb jogi aktusok)

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-VEGYESBIZOTTSÁG
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 95/2008 HATÁROZATA
(2008. szeptember 26.)
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. április 25-i 42/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és XI. mellékletének a fertőző szivacsos
agyvelőbántalmakra vonatkozó járványügyi megfigyelés és a szarvasmarhafélék különleges fertőzési
veszélyt jelentő anyagai tekintetében, Svédország vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2006.
május 4-i 688/2006/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszá
molásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II., V., VI., VIII., IX. és XI. mellékletének módosításáról szóló, 2007. június 25-i 722/2007/EK
bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszá
molásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet I., III., VII. és X. mellékletének módosításáról szóló, 2007. június 26-i 727/2007/EK bizott
sági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.
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(5)

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszá
molásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet IX. mellékletének módosításáról szóló, 2007. október 29-i 1275/2007/EK bizottsági rende
letet (1) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

A BSE előfordulásának hatósági megállapítását követően a veszélyeztetett szarvasmarhafélék
produktív élettartamuk végéig való németországi használatának engedélyezéséről szóló, 2007.
október 15-i 2007/667/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7)

E határozat az I. melléklet I. fejezete bevezető részének 2. bekezdésében megállapított átmeneti
időszakkal alkalmazandó Izlandra.

(8)

E határozat nem alkalmazandó Liechtensteinre,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

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

1. A 7.1. rész 12. pontja (999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekez
désekkel egészül ki:

„— 32006 R 0688: a Bizottság 2006. május 4-i 688/2006/EK rendelete (HL L 120., 2006.5.5., 10. o.),

— 32007 R 0722: a Bizottság 2007. június 25-i 722/2007/EK rendelete (HL L 164., 2007.6.26., 7. o.),

— 32007 R 0727: a Bizottság 2007. június 26-i 727/2007/EK rendelete (HL L 165., 2007.6.27., 8. o.),

— 32007 R 1275: a Bizottság 2007. október 29-i 1275/2007/EK rendelete (HL L 284., 2007.10.30.,
8. o.).”

2. A 7.1. rész 12. pontjában (999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) az „A” kiigazítás helyébe
a következő szöveg lép:

„A III. melléklet A. fejezetének I. része a következő ponttal egészül ki:

2.3. A 2.2. ponttól eltérve Norvégia határozhat úgy, hogy csak egy véletlenszerűen kiválasztott mintát
vizsgál meg a területén született, nevelt és levágott szarvasmarhák közül. A mintának évente
legalább 10 000 állatot kell magában foglalnia.”
(1) HL L 284., 2007.10.30., 8. o.
(2) HL L 271., 2007.10.16., 16. o.
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3. A 7.1. rész 12. pontjában (999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a „C” kiigazítás szövegét
el kell hagyni:

4. A 7.2. részben a „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI
HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címsor 41. pontja (2007/411/EK bizottsági hatá
rozat) után a következő pont kerül beillesztésre:

„41a. 32007 D 0667: A Bizottság 2007. október 15-i 2007/667/EK határozata a BSE előfordulásának
hatósági megállapítását követően a veszélyeztetett szarvasmarhafélék produktív élettartamuk végéig
való németországi használatának engedélyezéséről (HL L 271., 2007.10.16., 16. o.).”

2. cikk
A 688/2006/EK, a 722/2007/EK, a 727/2007/EK és az 1275/2007/EK rendeletnek, valamint a
2007/667/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk
Ez a határozat 2008. szeptember 27-én 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, 2008. szeptember 26-án.
az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök
őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

(*) Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.
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