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AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 17/2004 HATÁROZATA
(2004. március 19.)
az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás), és
különösen annak 98. cikkére,
mivel:
(1)

A Megállapodás I. mellékletét a 2003. december 5-i 169/2003 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2)

Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek tekintetében a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK, a vegetatív szőlőszaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EGK, a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és
-ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK, a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai,
illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról szóló 92/34/EGK, a
dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról szóló 98/56/EK, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK, a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 2002/56/EK, továbbá az olaj- és
rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK irányelv módosításáról szóló, 2003.
június 18-i 2003/61/EK tanácsi irányelvet (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

A 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő bizonyos Secale cereale és Triticum durum fajtájú vetőmagok ideiglenes forgalomba hozatalának előírásáról szóló, 2003. október
23-i 2003/765/EK bizottsági határozatot (3) be kell építeni a Megállapodásba.

(4)

A 66/401/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő bizonyos Vicia faba L. fajtájú vetőmagok ideiglenes forgalomba hozatalának előírásáról szóló, 2003. november 10-i 2003/795/EK
bizottsági határozatot (4) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
1.
A Megállapodás I. melléklete III. fejezete 1. részének 2. pontja (66/401/EGK tanácsi irányelv),
3. pontja (66/402/EGK tanácsi irányelv) és 13. pontja (2002/57/EK tanácsi irányelv) a következő francia
bekezdéssel egészül ki:
„– 32003 L 0061: A Tanács 2003. június 18-i 2003/61/EK irányelve (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.).”
(1)
(2)
(3)
(4)

HL
HL
HL
HL

L
L
L
L

88., 2004.3.25., 39. o.
165., 2003.7.3., 23. o.
275., 2003.10.25., 47. o.
296., 2003.11.14., 32. o.
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2.
A Megállapodás I. melléklete III. fejezete 1. részének 11. pontja (2002/54/EK tanácsi irányelv) és
12. pontja (2002/55/EK tanácsi irányelv) a következő szöveggel egészül ki:
„, az alábbi módosításokkal:
— 32003 L 0061: A Tanács 2003. június 18-i 2003/61/EK irányelve (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.).”
3.
A Megállapodás I. mellékletének III. fejezete 2. része a 25. pontot (2003/307/EK bizottsági határozat)
követően a következő pontokkal egészül ki:
„26. 32003 D 0765: A Bizottság 2003. október 23-i 2003/765/EK határozata a 66/402/EGK tanácsi
irányelv követelményeinek nem megfelelő bizonyos Secale cereale és Triticum durum fajtájú vetőmagok ideiglenes forgalomba hozatalának előírásáról (HL L 275., 2003.10.25., 47. o.).
27. 32003 D 0795: A Bizottság 2003. november 10-i 2003/795/EK határozata a 66/401/EGK
tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő bizonyos Vicia faba L. fajtájú vetőmagok ideiglenes forgalomba hozatalának előírásáról (HL L 296., 2003.11.14., 32. o.).”
2. cikk
A 2003/61/EK irányelv és a 2003/765/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, melyeket az Európai
Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.
3. cikk
Ez a határozat 2004. március 20-án lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése
szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).
4. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. március 19-én.
az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök
P. WESTERLUND

(*) Alkotmányos követelmények nem merültek fel.

