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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 17/2004
της 19ης Μαρτίου 2004
για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι (κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα) της συµφωνίας για
τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο προσαρµογής της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, εφεξής «η συµφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτηµα I της συµφωνίας τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 169/2003 της 5ης ∆εκεµβρίου
2003 (1) της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ.

(2)

Η οδηγία 2003/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, που τροποποιεί τις οδηγίες 66/401/
EOK περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, 66/402/EOK περί εµπορίας σπόρων
δηµητριακών προς σπορά, 68/193/EOK περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου,
92/33/EOK για την εµπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς
σπορά, 92/34/EOK για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, 98/56/ΕΚ για την εµπορία πολλαπλασιαστικού
υλικού καλλωπιστικών φυτών, 2002/54/ΕΚ περί εµπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, 2002/55/ΕΚ περί
εµπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών, 2002/56/ΕΚ περί εµπορίας σπόρων γεωµήλων προς φύτευση
και 2002/57/ΕΚ περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά
τις κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές (2), πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(3)

Η απόφαση 2003/765/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2003, για την προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά των ειδών Secale cereale και Triticum durum που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ (3) του Συµβουλίου, πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία.

(4)

Η απόφαση 2003/795/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Νοεµβρίου 2003, για την προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά των ειδών Vicia faba L., που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/401/
ΕΟΚ (4) του Συµβουλίου, πρέπει να ενσωµατωθεί στη συµφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
1.
Στα σηµεία 2 (οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου), 3 (οδηγία 66/402/EΟΚ του Συµβουλίου) και 13
(οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συµβουλίου) στο µέρος 1 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας,
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32003 L 0061: Οδηγία 2003/61/EΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 165 της
3.7.2003, σ. 23).»
(1)
(2)
(3)
(4)
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2.
Στα σηµεία 11 (Οδηγία 2002/54/ΕΟΚ του Συµβουλίου) και 12 (Οδηγία 2002/55/EΟΚ του Συµβουλίου)
στο µέρος 1 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«, όπως τροποποιήθηκε από:
— 32003 L 0061: Οδηγία 2003/61/EΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 165 της
3.7.2003, σ. 23).»
3.
Μετά το σηµείο 25 (Απόφαση 2003/307/ΕΚ της Επιτροπής) στο µέρος 2 του κεφαλαίου ΙII του παραρτήµατος Ι της συµφωνίας παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο:
«26. 32003 D 0765: Η απόφαση 2003/765/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2003, για την προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά των ειδών Secale cereale και Triticum durum που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 47).
27. 32003 D 0795: Η απόφαση 2003/795/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Νοεµβρίου 2003, για την προσωρινή εµπορία ορισµένων σπόρων προς σπορά των ειδών Vicia faba L., που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σ. 32).»
Άρθρο 2
Τα κείµενα της οδηγίας 2003/61/ΕΚ και των αποφάσεων 2003/765/ΕΚ και 2003/795/ΕΚ στην ισλανδική και
νορβηγική γλώσσα, τα οποία δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου 2004, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί
προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της συµφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στο τµήµα για τον ΕΟΧ και στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης
Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2004.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
P. WESTERLUND

(*) ∆εν έχουν αναφερθεί συνταγµατικές απαιτήσεις.

