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Euroopa Liidu Teataja

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS
nr 42/2008,
25. aprill 2008,
millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)
EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna
lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 1. veebruari 2008. aasta otsusega nr 1/2008. (1)

(2)

Komisjoni 12. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 646/2007, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada Salmonella Enteriti
dis’e ja Salmonella Typhimurium’i esinemissagedust broileritel ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ)
nr 1091/2005, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 12. juuni 2007. aasta otsus 2007/407/EÜ kodulindudel ja sigadel esineva Salmonellabakteri antimikroobse resistentsuse ühtlustatud seire kohta, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 14. juuni 2007. aasta otsus 2007/411/EÜ, millega keelatakse enne 1. augustit 1996
Ühendkuningriigis sündinud või kasvatatud veistest saadud toodete turuleviimine mis tahes eesmärgil
ning tehakse selliste loomade suhtes erand teatavatest määrusega (EÜ) nr 999/2001 ettenähtud
kontrolli- ja likvideerimismeetmetest ja tühistatakse otsus 2005/598/EÜ, (4) tuleb inkorporeerida
lepingusse.

(5)

Komisjoni 29. juuni 2007. aasta otsus 2007/453/EÜ, millega määratakse BSE ohu alusel liikmesrii
kide, kolmandate riikide või nende piirkondade BSE staatus, (5) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(6)

Komisjoni 20. augusti 2007. aasta otsus 2007/570/EÜ, millega muudetakse otsust 2003/634/EÜ,
millega kiidetakse heaks kavad kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku
vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja heakskiitmata vööndites asuvate heakskii
detud kalakasvanduste staatuse saamiseks, (6) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(7)

Määrusega (EÜ) nr 646/2007 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1091/2005, (7) mis
on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(8)

Otsusega 2007/411/EÜ tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/598/EÜ, (8) mis on lepingusse
inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.
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(9)

EMP Ühiskomitee 26. oktoobri 2007. aasta otsusega nr 133/2007 võttis Island üle kõik I lisa I
peatükis osutatud sätted, välja arvatud sätted, mis käsitlevad muid elusloomi kui kalu ja vesiviljelus
loomi ning loomseid tooteid nagu munarakud, embrüod ja sperma.

(10)

I lisa I peatükis osutatud sätteid kohaldatakse Islandi suhtes, välja arvatud juhul, kui konkreetse sätte
puhul märgitakse, et seda Islandi suhtes ei kohaldata. Seega tuleb mitmete lepingusse inkorporeeritud
õigusaktide puhul märkida, et neid Islandi suhtes ei kohaldata.

(11)

Käesolevat otsust kohaldatakse Islandi suhtes I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2 sätestatud
üleminekuperioodil valdkondades, mida ei kohaldatud Islandi suhtes enne käesoleva peatüki läbivaa
tamist EMP Ühiskomitee 26. oktoobri 2007. aasta otsusega nr 133/2007.

(12)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
EMP lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1. Osa 4.2 pealkirja „ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE
VÕTAVAD” all punkti 55 (komisjoni otsus 2003/634/EÜ) lisatakse järgmine taane:
„— 32007 D 0570: komisjoni otsus 2007/570/EÜ, 20. august 2007 (ELT L 217, 22.8.2007, lk 36).”

2. Osa 7.2 punkti 46 (komisjoni otsus 2007/182/EÜ) järele lisatakse järgmised punktid:

„47. 32007 R 0646: komisjoni määrus (EÜ) nr 646/2007, 12. juuni 2007, millega rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada Salmo
nella Enteritidis’e ja Salmonella Typhimurium’i esinemissagedust broileritel ning tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 1091/2005 (ELT L 151, 13.6.2007, lk 21).

48. 32007 D 0407: komisjoni otsus 2007/407/EÜ, 12. juuni 2007, kodulindudel ja sigadel esineva
Salmonella-bakteri antimikroobse resistentsuse ühtlustatud seire kohta (ELT L 153, 14.6.2007, lk 26).

49. 32007 D 0453: komisjoni otsus 2007/453/EÜ, 29. juuni 2007, millega määratakse BSE ohu alusel
liikmesriikide, kolmandate riikide või nende piirkondade BSE staatus (ELT L 172, 30.6.2007, lk 84).”

3. Osa 7.2 punkt 26 (komisjoni määrus (EÜ) nr 1091/2005) jäetakse välja.

4. Pealkirja „ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE
VÕTAVAD” all asendatakse osa 7.2 punkti 41 (komisjoni otsus 2005/598/EÜ) tekst järgmisega:
„32007 D 0411: komisjoni otsus 2007/411/EÜ, 14. juuni 2007, millega keelatakse enne 1. augustit
1996 Ühendkuningriigis sündinud või kasvatatud veistest saadud toodete turuleviimine mis tahes
eesmärgil ning tehakse selliste loomade suhtes erand teatavatest määrusega (EÜ) nr 999/2001 ettenähtud
kontrolli- ja likvideerimismeetmetest ja tühistatakse otsus 2005/598/EÜ (ELT L 155, 15.6.2007, lk 74).”
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5. Lause „Käesolevat õigusakti ei kohaldata Islandi suhtes” lisatakse osa 1.2 punkti 133 (komisjoni otsus
2007/16/EÜ).
6. Osa 3.2 pealkirja „ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE
VÕTAVAD” all lisatakse lause „Käesolevat õigusakti ei kohaldata Islandi suhtes” punktidesse 35 (komis
joni otsus 2007/123/EÜ), 36 (komisjoni otsus 2006/800/EÜ), 37 (komisjoni otsus 2006/802/EÜ), 38
(komisjoni otsus 2007/18/EÜ), 39 (komisjoni otsus 2007/19/EÜ) ja 40 (komisjoni otsus 2007/24/EÜ).
7. Osa 4.2 pealkirja „ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE
VÕTAVAD” all lisatakse lause „Käesolevat õigusakti ei kohaldata Islandi suhtes” punkti 58 (komisjoni
otsus 2001/17/EÜ).
Artikkel 2
Määruse (EÜ) nr 646/2007 ja otsuste 2007/407/EÜ, 2007/411/EÜ, 2007/453/EÜ ja 2007/570/EÜ islandija norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub 26. aprillil 2008 tingimusel, et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli
103 lõike 1 kohased teated. (*)
Artikkel 4
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 25. aprill 2008
EMP Ühiskomitee nimel
eesistuja
Alan SEATTER

(*) Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.

