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EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 216/2016 HATÁROZATA
(2016. december 2.)
az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
[2018/1154]
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

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

A 2004/558/EK határozat I. és II. mellékletének a németországi Rajna-vidék–Pfalz és Saar-vidék szövetségi
tartományoknak, valamint Arnsberg, Detmold és Münster közigazgatási régióknak („Regierungsbezirke”) a szarvas
marhák fertőző rhinotracheitisétől mentes státusa tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. július 5-i (EU)
2016/1101 bizottsági végrehajtási határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat a halaktól és a tenyésztett víziállatoktól eltérő élő állatokat érintő jogszabályokra vonatkozik. Az
EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete bevezető részének (2) bekezdésében meghatározottak szerint az e
tárgykörökre vonatkozó jogszabályok nem alkalmazandók Izlandra. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó
Izlandra.

(3)

Ez a határozat állat-egészségügyi kérdésekre vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás I. mellék
letének a szektorális kiigazításokról szóló részében leírtak alapján az állategészségügyre vonatkozó jogszabályok
mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között
létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre is. Ez
a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(4)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete 4.2. részének 80. pontja (2004/558/EK bizottsági határozat) a következő
francia bekezdéssel egészül ki:
„— 32016 D 1101: a Bizottság 2016. július 5-i (EU) 2016/1101 végrehajtási rendelete (HL L 182., 2016.7.7,
51. o.)”.
2. cikk
Az (EU) 2016/1101 végrehajtási határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő norvég
nyelvű szövege hiteles.
3. cikk
Ez a határozat 2016. december 3-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében
előírt összes bejelentést megtették (*).
(1) HL L 182., 2016.7.7., 51. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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4. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 2-án.
az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

