
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 193/2012 

z dnia 26 października 2012 r. 

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik III (Przepisy techniczne, 
normy, badania i certyfikacja) 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) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. 
zmieniające załączniki I i II dyrektywy 2002/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
maksymalnych poziomów i progów podejmowania 
działań w przypadku dioksyn i polichlorowanych bifeny
li ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić zalecenie 
Komisji 2012/154/UE z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie 
monitorowania występowania alkaloidów sporyszu 
w paszy i żywności ( 2 ). 

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie 
materiałów paszowych i środków spożywczych. Prawo
dawstwa dotyczącego materiałów paszowych i środków 
spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile 
Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi, jak 
określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika 
I i w części wprowadzającej do rozdziału XII załącznika 
II do Porozumienia EOG, obowiązuje także Liechtenstein. 
Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu. 

(4) W związku z tym załączniki I i II do Porozumienia EOG 
powinny zostać odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) w pkt 33 (dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32012 R 0277: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. (Dz.U. L 91 
z 29.3.2012, s. 1).”; 

2) po pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 
Europejskiego i Rady) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„40a. 32012 H 0154: zalecenie Komisji 2012/154/UE 
z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie monitorowania 
występowania alkaloidów sporyszu w paszy i żywności 
(Dz.U. L 77 z 16.3.2012, s. 20).”. 

Artykuł 2 

W tytule „AKTY, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ 
POD UWAGĘ” po pkt 13 (zalecenie Komisji 2010/161/UE) 
w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje 
się punkt w brzmieniu: 

„14. 32012 H 0154: zalecenie Komisji 2012/154/UE z dnia 
15 marca 2012 r. w sprawie monitorowania występo
wania alkaloidów sporyszu w paszy i żywności (Dz.U. 
L 77 z 16.3.2012, s. 20).”. 

Artykuł 3 

Teksty rozporządzenia (UE) nr 277/2012 i zalecenia 
2012/154/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną 
opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego 
Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r., 
pod warunkiem że do tego czasu Wspólny Komitet EOG 
otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 
Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 5 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Atle LEIKVOLL 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 91 z 29.3.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 77 z 16.3.2012, s. 20. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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