
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

nr 150/2007

z dnia 7 grudnia 2007 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawyweterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne,
normy, badania i certyfikacja) 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 137/2007 z dnia
26 października 2007 r. (1).

(2) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia
26 października 2007 r. (2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/23/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmienia-
jącą dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakła-
dów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/26/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmienia-
jącą dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych
zakładów mleczarskich w Bułgarii (4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/27/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. przyjmu-
jącą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz
przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE)
nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/29/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. ustana-
wiającą środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządze-
niem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii
z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r. (6).

(7) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/30/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. ustana-
wiającą środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzę-
cego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (7).

(8) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/31/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. ustana-
wiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczar-
skiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do
innych państw członkowskich (8).

(9) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/213/WE z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmie-
niającą decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych pro-
duktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (9).

(1) Dz.U. L 100 z 10.4.2008, s. 53.
(2) Dz.U. L 100 z 10.4.2008, s. 64.
(3) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 9.
(4) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 35.
(5) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 45.
(6) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 57.
(7) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 59.
(8) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 61.
(9) Dz.U. L 94 z 4.4.2007, s. 53.
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(10) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/264/WE z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmie-
niającą decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych produktów
mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii (1).

(11) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/398/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. zmie-
niającą decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych pro-
duktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (2).

(12) W odniesieniu do rozdziału I załącznika I niniejszą decyzję stosuje się do Islandii przy zachowaniu okre-
su przejściowego, określonego 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 de-
cyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. (3)

(13) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2007/23/WE, 2007/26/WE, 2007/27/WE, 2007/29/WE, 2007/30/WE, 2007/31/WE,
2007/213/WE, 2007/264/WE oraz 2007/398/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opubli-
kowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym dokonano ostatniej notyfikacji do
Wspólnego Komitetu EOG przewidzianej w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*), lub z dniem wejścia w życie Umo-
wy o rozszerzeniu EOG, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Do dnia wejścia w życie Umowy o rozszerzeniu EOG decyzję stosuje się tymczasowo od dnia wejścia w życie
decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r.

Artykuł 4

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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 16.
(2) Dz.U. L 150 z 12.6.2007, s. 8.
(3) Dz.U. L 100 z 10.4.2008, s. 27.
(*) Nie zgłoszono wymogów konstytucyjnych.
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ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 6.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia w pkt 16 (rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady) i przed tekstem dostosowania w pkt 17 (rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady) oraz w rozdziale XII załącznika II w pkt 54zzzh (rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady) wprowadza się, co następuje:

„Zastosowanie mają ustalenia przejściowe, określone w następujących aktach:

— 32007 D 0027: decyzji Komisji 2007/27/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. przyjmującej niektóre środki przejścio-
we dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka
w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 45),

— 32007 D 0030: decyzji Komisji 2007/30/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającej środki przejściowe na
wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii
(Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 59), zmienionej:

— 32007 D 0264: decyzją Komisji 2007/264/WE z dnia 25 kwietnia 2007 r. (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 16),

— 32007 D 0031: decyzji Komisji 2007/31/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającej środki przejściowe do-
tyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (Dz.U. L 8 z 13.1.2007,
s. 61), zmienionej:

— 32007 D 0213: decyzją Komisji 2007/213/WE z dnia 2 kwietnia 2007 r. (Dz.U. L 94 z 4.4.2007, s. 53),

— 32007 D 0398: decyzją Komisji 2007/398/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 150 z 12.6.2007, s. 8).”;

2) w części 6.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia po ustaleniach przejściowych określonych w pkt 17 (rozporzą-
dzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

„— 32007 D 0029: decyzją Komisji 2007/29/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającą środki przejściowe dla
niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.
(Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 57).”;

3) w części 6.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia w pkt 16 (rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady) i przed tekstem dostosowania w pkt 17 (rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady) oraz w rozdziale XII załącznika II w pkt 54zzzh (rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady) wprowadza się, co następuje:

„Stosuje się ustalenia przejściowe określone w załącznikach do Aktu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r. dla Ru-
munii (załącznik VII, rozdział 5, sekcja B, część I), zmienione:

— 32007 D 0023: decyzją Komisji 2007/23/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 9).”;

4) w części 6.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia przed tekstem dostosowania w pkt 17 (rozporządzenie (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz w rozdziale XII załącznika II w pkt 54zzzh (rozporządzenie (WE)
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się, co następuje:

„Stosuje się ustalenia przejściowe określone w załącznikach do Aktu przystąpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r. dla Buł-
garii (załącznik VI, rozdział 4, sekcja B, część I), zmienione:

— 32007 D 0026: decyzją Komisji 2007/26/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 35).”.
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