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kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)
EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau
– EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

į EEE turi būti įtraukta 2011 m. liepos 1 d. Komisijos
įgyvendinimo direktyva 2011/68/ES, kuria iš dalies
keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB,
kuriomis nustatomos Tarybos direktyvų 2002/53/EB ir
2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemonės, susi
jusios su minimaliomis tikrinimo charakteristikomis ir
minimaliomis žemės ūkio augalų rūšių ir daržovių rūšių
tam tikrų veislių tikrinimo sąlygomis (1);
į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. birželio 25 d.
Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/340/ES dėl
laikinojo eksperimento rengimo pagal Tarybos direktyvas
66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir
2002/57/EB dėl elitinės sėklos ir veislinės sėklos, priski
riamų reprodukcijoms iki elitinės sėklos, pasėlio aproba
vimo esant oficialiajai priežiūrai (2);

„— 32011 L 0068: 2011 m. liepos 1 d. Komisijos įgyven
dinimo direktyva 2011/68/ES (OL L 175, 2011 7 2,
p. 17).“
2. Po antraštinės dalies „AKTAI, Į KURIUOS ELPA VALSTYBĖS
IR ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA DERAMAI ATSIŽVEL
GIA“ 82 punkto (Komisijos sprendimas 2010/680/ES) įter
piamas šis punktas:
„83. 32012 D 0340: 2012 m. birželio 25 d. Komisijos
įgyvendinimo sprendimas 2012/340/ES dėl laikinojo
eksperimento rengimo pagal Tarybos direktyvas
66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir
2002/57/EB dėl elitinės sėklos ir veislinės sėklos, priski
riamų reprodukcijoms iki elitinės sėklos, pasėlio apro
bavimo esant oficialiajai priežiūrai (OL L 166,
2012 6 27, p. 90).“
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Įgyvendi
nimo direktyvos 2011/68/ES ir Įgyvendinimo sprendimo
2012/340/ES tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl fitosanitarijos
klausimų. Teisės aktai dėl fitosanitarijos klausimų netai
komi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos
bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl
prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susi
tarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis spren
dimas netaikomas Lichtenšteinui;

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. vasario 2 d., jei buvo pateikti
visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*).

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas,

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE
skyriuje ir EEE priede.

3 straipsnis

4 straipsnis

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 1 d.

EEE susitarimo I priedo III skyrius iš dalies keičiamas taip:
1. 1 dalies 14 punktas (Komisijos direktyva 2003/90/EB) ir 15
punktas (Komisijos direktyva 2003/91/EB) papildomi šia
įtrauka:

(1) OL L 175, 2011 7 1, p. 17.
(2) OL L 166, 2012 6 27, p. 90.

EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas
Gianluca GRIPPA

(*) Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.

