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EØS-KOMITEE S BESLUT I G
nr. 123/2009
av 4. desember 2009
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og
på følgende bakgrunn:
1)

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 77/2009 av
3. juli 2009(1).

2)

Kommisjonsvedtak 2009/109/EF av 9. februar 2009 om gjennomføring av et
tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av frøblandinger
beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF for å
fastslå om visse arter som ikke er oppført i rådsdirektiv 66/401/EØF,
66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, oppfyller kravene for å kunne
oppføres i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 66/401/EØF(2) skal innlemmes i avtalen.

3)

Denne beslutning får ikke anvendelse for Liechtenstein –

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg I kapittel III del 2 etter nr. 53 (kommisjonsdirektiv 2008/124/EF)
skal nytt nr. 54 lyde:
”54.

( 1)
( 2)

32009 D 0109: Kommisjonsvedtak 2009/109/EF av 9. februar 2009 om
gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring
av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv
66/401/EØF for å fastslå om visse arter som ikke er oppført i rådsdirektiv
66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, oppfyller kravene for
å kunne oppføres i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 66/401/EØF (EUT L 40 av
11.2.2009, s. 26).”

EUT L 277 av 22.10.2009, s. 25, og EØS-tillegget til EUT nr. 56 av 22.10.2009, s. 1.
EUT L 40 av 11.2.2009, s. 26.

1

Artikkel 2
Teksten til vedtak 2009/109/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØStillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 5. desember 2009, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt
alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(∗).
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende.
Utferdiget i Brussel, 4. desember 2009.
For EØS-komiteen
O.H. Sletnes
Formann

(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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