
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 73/2007

z dnia 6 lipca 2007 r.

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

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowują-
cym 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 46/2007 z dnia
8 czerwca 2007 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów
salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/
2005 (2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia
2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych
programów zwalczania salmonelli u drobiu (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/615/WE z dnia 13 września 2006 r.
tymczasowo zatwierdzającą system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Zjednoczonym Królestwie
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października
2006 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli
prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/759/WE z dnia 8 listopada 2006 r.
zatwierdzającą niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus
gallus (6).

(7) Niniejsza decyzja nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

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

1) po pkt 130 (decyzja Komisji 2005/92/WE) w części 1.2 wprowadza się punkt w brzmieniu:

„131. 32006 R 1505: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r.
wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli
prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (Dz.U. L 280
z 12.10.2006, str. 3).”;
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(1) Dz.U. L 266 z 11.10.2007, str. 1.
(2) Dz.U. L 211 z 1.8.2006, str. 4.
(3) Dz.U. L 212 z 2.8.2006, str. 3.
(4) Dz.U. L 252 z 15.9.2006, str. 28.
(5) Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 3.
(6) Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 46.



2) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA”
w części 1.2 po pkt 22 (decyzja Komisji 2006/80/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„23. 32006 D 0615: decyzja Komisji 2006/615/WE z dnia 13 września 2006 r. tymczasowo
zatwierdzająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Zjednoczonym Królestwie zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 252 z 15.9.2006, str. 28).”;

3) po pkt 27 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2006) w części 7.2 wprowadza się punkty w brzmieniu:

„28. 32006 R 1168: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli
w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2005
(Dz.U. L 211 z 1.8.2006, str. 4).

29. 32006 R 1177: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów
zwalczania salmonelli u drobiu (Dz.U. L 212 z 2.8.2006, str. 3).”;

4) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA”
w części 7.2 po pkt 4c (decyzja Komisji 2001/738/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„4d. 32006 D 0759: decyzja Komisji 2006/759/WE z dnia 8 listopada 2006 r. zatwierdzająca niektóre
krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus
(Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 46).”;

5) w pkt 25 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2005) w części 7.2 dodaje się, co następuje:

„zmieniona:

— 32006 R 1168: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
(Dz.U. L 211 z 1.8.2006, str. 4).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1168/2006, (WE) nr 1177/2006, (WE) nr 1505/2006 oraz decyzji 2006/615/
WE i 2006/759/WE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2007 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 i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

13.12.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/7

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


