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EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 40/2008

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) 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 I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2008 z dnia
1 lutego 2008 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/399/WE z dnia 11 czerwca 2007 r.
zmieniającą decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Rumunii za wolną od brucelozy
(B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Słowenii za wolną od brucelozy
bydła (2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/522/WE z dnia 18 lipca 2007 r. zmie
niającą decyzję 2006/802/WE w odniesieniu do wieprzowiny uzyskanej od świń szczepionych żywą
antenuowaną szczepionką klasyczną w Rumunii (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmie
niającą decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, zgodnie z którym niektóre regiony
administracyjne Polski są wolne od enzootycznej białaczki bydła (4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję 2007/584/WE z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającą
decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji
dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa
i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkow
skie (5).
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(1) Dz.U. L 154 z 12.6.2008, s. 1.
(2) Dz.U. L 150 z 12.6.2007, s. 11.
(3) Dz.U. L 193 z 25.7.2007, s. 23.
(4) Dz.U. L 212 z 14.8.2007, s. 20.
(5) Dz.U. L 219 z 24.8.2007, s. 37.



(6) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/590/WE z dnia 27 sierpnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków
i związanych z nią przepisów dotyczących przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (1).

(7) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/598/WE z dnia 28 sierpnia 2007 r.
dotyczącą środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków
u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach
lub ośrodkach w państwach członkowskich (2).

(8) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/603/WE z dnia 7 września 2007 r.
zmieniającą decyzję 2001/618/WE w celu włączenia Słowacji do wykazu regionów wolnych od
choroby Aujeszky’ego oraz włączenia regionów w Hiszpanii do wykazu regionów, w których wdro
żono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego (3).

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

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

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

Artykuł 2

Teksty decyzji 2007/399/WE, 2007/522/WE, 2007/559/WE, 2007/584/WE, 2007/590/WE, 2007/598/WE
i 2007/603/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 26 kwietnia 2008 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 25 kwietnia 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 222 z 28.8.2007, s. 16.
(2) Dz.U. L 230 z 1.9.2007, s. 20.
(3) Dz.U. L 236 z 8.9.2007, s. 7.
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.



ZAŁĄCZNIK

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

1) w części 3.2 po pkt 38 (decyzja Komisji 2007/268/WE) dodaje się punkt w brzmieniu:

„39. 32007 D 0598: decyzja Komisji 2007/598/WE z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających
rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz
w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (Dz.U. L 230 z 1.9.2007,
s. 20).

Niniejszy akt nie stosuje się do Islandii.”;

2) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 3.2
w pkt 37 (decyzja Komisji 2006/802/WE) dodaje się, co następuje:

„, zmieniona:

— 32007 D 0522: decyzją Komisji 2007/522/WE z dnia 18 lipca 2007 r. (Dz.U. L 193 z 25.7.2007, s. 23).”;

3) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 3.2
po pkt 40 (decyzja Komisji 2007/24/WE) dodaje się punkt w brzmieniu:

„41. 32007 D 0590: decyzja Komisji 2007/590/WE z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia
ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków i związanych z nią przepisów dotyczących przemie
szczania ptaków na terenie Niderlandów (Dz.U. L 222 z 28.8.2007, s. 16).

Niniejszy akt nie stosuje się do Islandii.”;

4) w części 4.2 w pkt 14 (decyzja Komisji 93/52/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32007 D 0399: decyzją Komisji 2007/399/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 150 z 12.6.2007, s. 11).”;

5) w części 4.2 w pkt 64 (decyzja Komisji 2001/618/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32007 D 0603: decyzją Komisji 2007/603/WE z dnia 7 września 2007 r. (Dz.U. L 236 z 8.9.2007, s. 7).”;

6) w części 4.2 w pkt 70 (decyzja Komisji 2003/467/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32007 D 0399: decyzją Komisji 2007/399/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 150 z 12.6.2007, s. 11),

— 32007 D 0559: decyzją Komisji 2007/559/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 212 z 14.8.2007, s. 20).”;

7) w części 4.2 w pkt 80 (decyzja Komisji 2004/558/WE) dodaje się, co następuje:

„, zmieniona:

— 32007 D 0584: decyzją Komisji 2007/584/WE z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 219 z 24.8.2007, s. 37).”.
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