
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 120/2004

z dnia 24 września 2004 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostoso-
wującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w
szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2004 z
dnia 9 lipca 2004 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/774/WE z dnia 30 października 2003 r.
zatwierdzającą niektóre działania mające na celu powstrzymanie rozwoju mikroorganizmów
chorobotwórczych u małży i ślimaków morskich (2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/831/WE z dnia 20 listopada 2003 r.
zmieniającą decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do zmian i kolejnych uzupełnień
wykazu posterunków kontroli granicznej (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/839/WE z dnia 21 listopada 2003 r.
zmieniającą załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i
zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy
krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/904/WE z dnia 15 grudnia 2003 r.
zatwierdzającą programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w
strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej
martwicy układu krwiotwórczego ryb (IHN) oraz zmieniającą załączniki I i II do decyzji 2003/634/
WE (5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Rady 2003/912/WE z dnia 17 grudnia 2003 r.
zmieniającą decyzję 95/408/WE w sprawie warunków ustalania na okres przejściowy tymczasowych
wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz
niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży, w
odniesieniu do przedłużenia jej obowiązywania (6).

(7) Decyzja 2003/774/WE uchyla decyzję Komisji 93/25/EWG (7), która jest uwzględniona w
Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy wykreślić z Porozumienia.
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(1) Dz.U. L 376 z 23.12.2004, str. 14.
(2) Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 78.
(3) Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 61.
(4) Dz.U. L 319 z 4.12.2003, str. 21.
(5) Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 69.
(6) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 112.
(7) Dz.U. L 16 z 25.1.1993, str. 22.



(8) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2003/774/WE, 2003/831/WE, 2003/839/WE, 2003/904/WE oraz 2003/912/WE w
językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 25 września 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich
określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kjartan JÓHANNSSON

Przewodniczący

10.3.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64/13

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.



ZAŁĄCZNIK

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2004

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 39 (decyzja Komisji 2001/881/WE) i 46 (decyzja Komisji 2002/459/WE) w części 1.2 dodaje się tiret w
brzmieniu:

„— 32003 D 0831: decyzja Komisji 2003/831/WE z dnia 20 listopada 2003 r. (Dz.U. L 313 z 28.11.2003,
str. 61).”;

2) w pkt 66 (decyzja Komisji 2002/308/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32003 D 0839: decyzja Komisji 2003/839/WE z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. L 319 z 4.12.2003,
str. 21).”;

3) w pozycji „AKTY, KTÓRE PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLĘDNIAJĄ W NALEŻYTY
SPOSÓB” w pkt 55 (decyzja Komisji 2003/634/WE) w części 4.2 dodaje się tekst w brzmieniu:

„, zmieniona:

— 32003 D 0904: decyzją Komisji 2003/904/WE z dnia 15 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 340 z 24.12.2003,
str. 69).”;

4) w pozycji „AKTY, KTÓRE PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLĘDNIAJĄ W NALEŻYTY
SPOSÓB” po pkt 55 (decyzja Komisji 2003/634/WE) w części 4.2 dodaje się punkt w brzmieniu:

„56. 32003 D 0904: decyzja Komisji 2003/904/WE z dnia 15 grudnia 2003 r. zatwierdzająca programy w
celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w
odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb
(IHN) oraz zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 69).

Niniejszy akt ma również zastosowanie do Islandii.”;

5) po pkt 46 (decyzja Komisji 2003/470/WE) w części 6.2 dodaje się punk tw brzmieniu:

„47. 32003 D 0774: decyzja Komisji 2003/774/WE z dnia 30 października 2003 r. zatwierdzająca niektóre
działania mające na celu powstrzymanie rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych u małży i
ślimaków morskich (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 78).

Niniejszy akt ma również zastosowanie do Islandii.”;

6) skreśla się tekst pkt 12 (decyzja Komisji 93/25/WE) w części 6.2;

7) w pkt 18 (decyzja Rady 95/408/WE) w części 8.1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32003 D 0912: decyzja Rady 2003/912/WE z dnia 17 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 345 z 31.12.2003,
str. 112).”.
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