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(Inne akty) 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 205/2012 

z dnia 7 grudnia 2012 r. 

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

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2012 z dnia 22 maja 
2012 r. w sprawie rozszerzenia specjalnych gwarancji 
dotyczących salmonelli określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady na 
jaja przeznaczone dla Danii ( 1 ). 

(2) Ustęp 2 części wprowadzającej rozdziału I załącznika 
I do Porozumienia EOG określa, że „przepisy zawarte 
w rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG, z wyłą
czeniem postanowień dotyczących żywych zwierząt 
innych niż ryby lub zwierzęta akwakultury oraz 
produktów zwierzęcych, takich jak komórki jajowe, 
zarodki i nasienie, mają zastosowanie do Islandii. W przy
padku gdy w odniesieniu do Islandii dany akt nie stosuje 
się lub stosuje się go częściowo, wówczas powinno to 
zostać określone w odniesieniu do tego aktu”. W celu 
zachowania spójności należy dodać odwołanie do tego 
ustępu w Porozumieniu EOG w odniesieniu do rozporzą
dzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ( 2 ), z poprawkami 
wprowadzonymi w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1, 
uwzględnionego w Porozumieniu na mocy decyzji 
Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 
26 października 2007 r. ( 3 ). 

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie 
zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie 
zagadnień weterynaryjnych 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, 
jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącz
nika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie 
stosuje się zatem do Liechtensteinu. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Poro
zumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) w pkt 11 (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady) w części 1.1 dodaje się, co następuje: 

„Akt ten ma zastosowanie do Islandii w odniesieniu do 
obszarów, o których mowa w ust. 2 części wprowadzającej.”; 

2) po pkt 17 (rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady) w części 6.1 dodaje się punkt 
w brzmieniu: 

„17a. 32012 R 0427: rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) nr 427/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
rozszerzenia specjalnych gwarancji dotyczących salmo
nelli określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady na jaja przeznaczone 
dla Danii (Dz.U. L 132 z 23.5.2012, s. 8).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 427/2012 
w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 
są autentyczne.
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( 1 ) Dz.U. L 132 z 23.5.2012, s. 8. 
( 2 ) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 100 z 10.4.2008, s. 53.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2012 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG 
otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Atle LEIKVOLL 
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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