
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 43/2006

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

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

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu-
jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „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 19/2006 z dnia
10 marca 2006 r. (1).

(2) W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada
2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia
niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych
już dopuszczonych dodatków paszowych (2).

(3) W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada
2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz
tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia
w paszach (3), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 10 z 14.1. 2006, str. 72.

(4) W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2005 z dnia 4 listopada
2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 490/2004, (WE) nr 1288/2004, (WE) nr 521/2005
i (WE) nr 833/2005 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych
należących do grup enzymów i mikroorganizmów (4),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1zm (rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2004), 1zt (rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1288/2004), 1zzi (rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2005) oraz 1zzk (rozporządzenie Komisji
(WE) nr 833/2005) dodaje się, co następuje:

„ , zmienione:

— 32005 R 1812: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1812/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. (Dz.U.
L 291 z 5.11.2005, str. 18).”;
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(1) Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 43.
(2) Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 5.
(3) Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 12.
(4) Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 18.



2) po pkt 1zzp (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2005) wprowadza się punkty w następującym
brzmieniu:

„1zzq. 32005 R 1810: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektó-
rych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już
dopuszczonych dodatków paszowych (Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 5).

1zzr. 32005 R 1811: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymcza-
sowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach
(Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 12), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 10
z 14.1.2006, str. 72.”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1810/2005, (WE) nr 1811/2005, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U.
L 10 z 14.1.2006, str. 72, oraz (WE) nr 1812/2005 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 29 kwietnia 2006 r. pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG
otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (*).

Artykuł 4

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
R. WRIGHT

Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


