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AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 8/2013 HATÁROZATA
(2013. február 1.)
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások,
szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra
(a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak
98. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élel
miszerekben előforduló maximális maradékanyag-határ
értékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU
rendelet mellékletének a klozantel nevű anyag tekinte
tében történő módosításáról szóló, 2012. március 14-i
221/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele
kell foglalni az EGT-megállapodásba.
A farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élel
miszerekben előforduló maximális maradékanyag-határ
értékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU
rendelet mellékletének a triklabendazol nevű anyag tekin
tetében történő módosításáról szóló, 2012. március 14-i
222/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2) bele
kell foglalni az EGT-megállapodásba.
Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfele
lően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EGT-megállapodás II. melléklete XIII. fejezetének 13. pontja
(37/2010/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdé
sekkel egészül ki:

(1) HL L 75., 2012.3.15., 7. o.
(2) HL L 75., 2012.3.15., 10. o.

„— 32012 R 0221: a Bizottság 2012. március 14-i
221/2012/EU végrehajtási rendelete (HL L 75.,
2012.3.15., 7. o.),
— 32012 R 0222: a Bizottság 2012. március 14-i
222/2012/EU végrehajtási rendelete (HL L 75.,
2012.3.15., 10. o.).”
2. cikk
A 221/2012/EU és a 222/2012/EU végrehajtási rendeletnek az
Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő
izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.
3. cikk
Ez a határozat 2013. február 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az
EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes
bejelentést megtették (*).
4. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re
vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.
az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök
Gianluca GRIPPA

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.

