
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 45/2006

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu-
jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”,
w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2006
z dnia 10 marca 2006 r. (1).

(2) W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r.
zmieniającą dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyż-
szych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach
i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz na ich powierzchni (2).

(3) W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r.
zmieniającą dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów
pozostałości etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu (3).

(4) W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r.
zmieniającą dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyż-
szych dopuszczalnych poziomów pozostałości kresoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny,
metalaksylu i azoksystrobiny (4).

(5) W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada
2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach
i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (5).

(6) W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r.
zmieniającą dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych prze-
znaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (6),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

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

1) w pkt 13 (dyrektywa Rady 76/895/EWG), pkt 38 (dyrektywa Rady 86/362/EWG), pkt 39 (dyrektywa
Rady 86/363/EWG) oraz pkt 54 (dyrektywa Rady 90/642/EWG) dodaje się tiret w następującym
brzmieniu:

„— 32005 L 0070: dyrektywa Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. (Dz.U. L 276
z 21.10.2005, str. 35).”;
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2) w pkt 38 (dyrektywa Rady 86/362/EWG) oraz w pkt 54 (dyrektywa Rady 90/642/EWG) dodaje się tiret
w następującym brzmieniu:

„— 32005 L 0076: dyrektywa Komisji 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. (Dz.U. L 293
z 9.11.2005, str. 14).”;

3) w pkt 54 (dyrektywa Rady 90/642/EWG) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„— 32005 L 0074: dyrektywa Komisji 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. (Dz.U. L 282
z 26.10.2005, str. 9).”;

4) w pkt 54zzb (dyrektywa Komisji 2002/72/WE) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„— 32005 L 0079: dyrektywa Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. L 302
z 19.11.2005, str. 35).”;

5) po pkt 54zzv (dyrektywa Komisji 2005/38/WE) wprowadza się punkt w następującym brzmieniu:

„54zzw. 32005 R 1895: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach
i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. L 302 z 19.11.2005, str. 28).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1895/2005 oraz dyrektyw 2005/70/WE, 2005/74/WE, 2005/76/WE oraz
2005/79/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 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.


