
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 136/2007

z dnia 26 października 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 99/2007 z dnia
28 września 2007 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/322/WE z dnia 12 maja 2003 r. wykonującą
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karmienia
niektórych ptaków padlinożernych niektórymi surowcami kategorii 1 (2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/324/WE z dnia 12 maja 2003 r.
w odniesieniu do odstępstwa od zakazu powtórnego przetworzenia wewnątrzgatunkowego zwierząt
futerkowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/407/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/
2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych
krajów trzecich (4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/434/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
dostosowującą decyzję 2003/324/WE w odniesieniu do odstępstwa od zakazu powtórnego
przetworzenia wewnątrzgatunkowego zwierząt futerkowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/
2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, w związku z przystąpieniem Estonii (5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/455/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
dostosowującą decyzję 2003/322/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych niektórymi
surowcami kategorii 1 w następstwie przystąpienia Cypru (6).

(7) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia
2005 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako
surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (7).

(8) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2005 z dnia 11 marca 2005 r.
zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do przywozu z Japonii niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do celów technicznych (8).
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(1) Dz.U. L 47 z 21.2.2008, str. 10.
(2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 32.
(3) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 37.
(4) Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 11.
(5) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 54.
(6) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 41.
(7) Dz.U. L 16 z 20.1.2005, str. 46.
(8) Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10.



(9) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/830/WE z dnia 25 listopada 2005 r.
zmieniającą decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych
określonymi surowcami kategorii 1 (1).

(10) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych
i dodatków do wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie (2).

(11) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r.
w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do
gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (3).

(12) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r.
zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących
obornika (4).

(13) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/311/WE z dnia 21 kwietnia 2006 r.
zmieniającą decyzję Komisji 2004/407/WE w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej (5).

(14) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(15) W zakresie stosowania niniejszej decyzji do Islandii obowiązuje okres przejściowy, określony w ust. 2
części wprowadzającej rozdziału I załącznika I, w obszarach, które nie miały zastosowania w odniesieniu
do Islandii przed przeglądem tego rozdziału na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007
z dnia 26 października 2007 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

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

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 79/2005, (WE) nr 416/2005, (WE) nr 181/2006, (WE) nr 197/2006 i (WE)
nr 208/2006 oraz decyzji 2003/322/WE, 2003/324/WE, 2004/407/WE, 2004/434/WE, 2004/455/WE,
2005/830/WE i 2006/311/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 27 października 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet
EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*), lub też z dniem wejścia
w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r., w zależności od tego,
który z tych terminów jest późniejszy.
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(1) Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 40.
(2) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 31.
(3) Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 13.
(4) Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 25.
(5) Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 40.
(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.



Artykuł 4

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

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

1) w pkt 9b (rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 7.1 dodaje się tiret
w brzmieniu:

„— 32005 R 0416: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (Dz.U. L 66
z 12.3.2005, str. 10),

— 32006 R 0181: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. (Dz.U. L 29 z 2.2.2006,
str. 31),

— 32006 R 0208: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. (Dz.U. L 36 z 8.2.2006,
str. 25).”;

2) po pkt 41 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2007/2006) w części 7.2 wprowadza się punkty w brzmieniu:

„42. 32004 D 0407: decyzja Komisji 2004/407/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przejściowych zasad
sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (Dz.U. L 151 z 30.4.2004,
str. 11), zmieniona:

— 32006 D 0311: decyzją Komisji 2006/311/WE z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 115 z 28.4.2006,
str. 40).

43. 32005 R 0079: rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonujące
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka,
produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym
rozporządzeniu (Dz.U. L 16 z 20.1.2005, str. 46).

44. 32006 R 0181: rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania
gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniające to rozporządzenie (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 31).

45. 32006 R 0197: rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przejściowych
środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki,
wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 13).”;

3) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w
części 7.2 po pkt 41 (decyzja Komisji 2005/598/WE) dodaje się, co następuje:

„Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi

42. 32003 D 0322: decyzja Komisji 2003/322/WE z dnia 12 maja 2003 r. wykonująca rozporządzenie (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych
niektórymi surowcami kategorii 1 (Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 32), zmieniona:

— 32004 D 0455: decyzją Komisji 2004/455/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 156 z 30.4.2004,
str. 41),

— 32005 D 0830: decyzją Komisji 2005/830/WE z dnia 25 listopada 2005 r. (Dz.U. L 311 z 26.11.2005,
str. 40).

43. 32003 D 0324: decyzja Komisji 2003/324/WE z dnia 12 maja 2003 r. w odniesieniu do odstępstwa od zakazu
powtórnego przetworzenia wewnątrzgatunkowego zwierząt futerkowych na mocy rozporządzenia (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 37), zmieniona:

— 32004 D 0434: decyzją Komisji 2004/434/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 154 z 30.4.2004,
str. 54).”.
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