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(Inne akty) 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 123/2012 

z dnia 13 lipca 2012 r. 

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

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu
mieniem”, w szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2012 z dnia 
15 czerwca 2012 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyzna
czające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia 
pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania 
tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europej
skiego i Rady ( 2 ). 

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie 
żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakul
tury. Prawodawstwa dotyczącego powyższych kwestii nie 
stosuje się do Islandii zgodnie z ust. 2 części wprowa
dzającej rozdziału I załącznika I do Porozumienia. Niniej
szej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii. 

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego 
zagadnienia weterynaryjne. Prawodawstwa regulującego 
zagadnienia weterynaryjne nie stosuje się do Liechten
steinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązy
wania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfede
racją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi 
zgodnie z ustaleniami w dostosowaniach sektorowych do 
załącznika I do Porozumienia. Niniejszej decyzji nie 
stosuje się zatem do Liechtensteinu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W rozdziale I pkt 11 (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady) w załączniku I do Porozumienia 
dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32011 R 0087: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. L 29 z 3.2.2011, 
s. 1).”. 

Artykuł 2 

Tekst rozporządzenia (UE) nr 87/2011 w języku norweskim, 
który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2012 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 Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Atle LEIKVOLL 
Przewodniczący

PL 8.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/1 

( 1 ) Dz.U. L 270 z 4.10.2012, s. 3. 
( 2 ) Dz.U. L 29 z 3.2.2011, s. 1. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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