
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 155/2012 

z dnia 28 września 2012 r. 

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

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym (dalej zwane „Porozumieniem EOG”), w szczególności 
jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zalecenie Komisji 2011/25/UE z dnia 14 stycznia 2011 r. 
ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia 
pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszo
wymi, produktami biobójczymi i weterynaryjnymi 
produktami leczniczymi ( 1 ) ma zostać włączone do Poro
zumienia EOG. 

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie 
materiałów paszowych. Prawodawstwa dotyczącego 
materiałów paszowych nie stosuje się do Liechtensteinu 
na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania 
Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak 
określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika 
I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się 
zatem do Liechtensteinu, 

(3) W związku z tym załącznik I do Porozumienia EOG 
powinien zostać odpowiednio zmieniony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do Porozumienia EOG rozdział II po pkt 51 
(rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2011) dodaje się punkt 
w brzmieniu: 

„52. 32011 H 0025: Zalecenie Komisji 2011/25/UE z dnia 
14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące 
rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodat
kami paszowymi, produktami biobójczymi i weterynaryj
nymi produktami leczniczymi (Dz.U. L 11 z 15.1.2011, 
s. 75).”. 

Artykuł 2 

Teksty zalecenia 2011/25/UE w języku 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 29 września 2012 r., 
pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 
1 Porozumienia EOG zostały dokonane wobec Wspólnego 
Komitetu EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Atle LEIKVOLL 
Przewodniczący

PL 13.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/5 

( 1 ) Dz.U. L 11 z 15.1.2011, s. 75. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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