
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

nr 5/2008

z dnia 1 lutego 2008 r.

zmieniająca 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, dalej zwane „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 154/2007 z dnia
7 grudnia 2007 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwiet-
nia 2007 r. ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach za-
krywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (2), sprostowane w Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 70.

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji 2007/225/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. doty-
czące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2007 w celu zapewnienia
zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektó-
rych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych progra-
mów monitorowania na rok 2008 (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. zmienia-
jącą dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania (4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji 2007/331/WE z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie
monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmienia-
jącą niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu
do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu,
1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (6).

(7) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

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

1) w pkt 38 (dyrektywa Rady 86/362/EWG), 39 (dyrektywa Rady 86/363/EWG) i 54 (dyrektywa
Rady 90/642/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32007 L 0027: dyrektywą Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. (Dz.U. L 128 z 16.5.2007,
s. 31).”;

(1) Dz.U. L 124 z 8.5.2008, s. 15.
(2) Dz.U. L 92 z 3.4.2007, s. 9.
(3) Dz.U. L 96 z 11.4.2007, s. 21.
(4) Dz.U. L 118 z 8.5.2007, s. 5.
(5) Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 33.
(6) Dz.U. L 128 z 16.5.2007, s. 31.
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2) w pkt 54zzm (dyrektywa Komisji 2004/6/WE) dodaje się, co następuje:

„zmieniona:

— 32007 L 0026: dyrektywą Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. (Dz.U. L 118 z 8.5.2007,
s. 5).”;

3) po pkt 54zzzq (decyzja Komisji 2007/363/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„54zzzr. 32007 R 0372: rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustana-
wiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek prze-
znaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. L 92 z 3.4.2007, s. 9); sprostowane w Dz.U. L 97
z 12.4.2007, s. 70.”;

4) po pkt 61 (zalecenie Komisji 2006/583/WE) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„62. 32007 H 0225: zalecenie Komisji 2007/225/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. dotyczące skoordyno-
wanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2007 w celu zapewnienia zgodności
z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych in-
nych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni, a także krajowych programów
monitorowania na rok 2008 (Dz.U. L 96 z 11.4.2007, s. 21).

63. 32007 H 0331: zalecenie Komisji 2007/331/WE z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania
poziomów akrylamidu w żywności (Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 33).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 372/2007, sprostowanego w Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 70,
dyrektyw 2007/26/WE i 2007/27/WE oraz zaleceń 2007/225/WE i 2007/331/WE w języku islandzkim i nor-
weskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są
autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzy-
ma 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 1 lutego 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 154/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.6.2008


