
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 53/2013 

z dnia 3 maja 2013 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 
Komisji (UE) nr 278/2012 z dnia 28 marca 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odnie
sieniu do oznaczania poziomów dioksyn i dioksynopo
dobnych bifenyli ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 843/2012 z dnia 
18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 
endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus 
niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla 
indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, 
podrzędnych gatunków ptaków rzeźnych i odchowywa
nych na nioski lub utrzymywanych w celach hodowla
nych oraz ptaków ozdobnych (posiadacz zezwolenia: 
BASF SE) ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 870/2012 z dnia 
24 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 
narynginy jako dodatku paszowego dla wszystkich 
gatunków zwierząt ( 3 ). 

(4) Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego pasze. 
Prawodawstwa regulującego pasze nie stosuje się do 
Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską 
w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone 
o Liechtenstein, jak ustanowiono w zmianach sektoro
wych zawartych w załączniku I do Porozumienia EOG. 
Decyzji tej nie stosuje się zatem do Liechtensteinu. 

(5) W związku z tym należy odpowiednio zmienić 
załącznik I do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) w pkt 31o (rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009) 
dodaje się, co następuje: 

„, zmienione: 

— 32012 R 0278: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
278/2012 z dnia 28 marca 2012 r. (Dz.U. L 91 
z 29.3.2012, s. 8).”; 

2) po pkt 69 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 
1021/2012) dodaje się punkty w brzmieniu: 

„70. 32012 R 0843: rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) nr 843/2012 z dnia 18 września 2012 r. doty
czące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksyla
nazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) 
jako dodatku paszowego dla indyków utrzymywanych 
w celach hodowlanych, podrzędnych gatunków ptaków 
rzeźnych i odchowywanych na nioski lub utrzymywa
nych w celach hodowlanych oraz ptaków ozdobnych 
(posiadacz zezwolenia: BASF SE) (Dz.U. L 252 
z 19.9.2012, s. 23). 

71. 32012 R 0870: rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) nr 870/2012 z dnia 24 września 2012 r. doty
czące zezwolenia na stosowanie narynginy jako 
dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 
(Dz.U. L 257 z 25.9.2012, s. 10).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) nr 278/2012 oraz rozporządzeń 
wykonawczych (UE) nr 843/2012 i (UE) nr 870/2012 w języku 
islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są auten
tyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod 
warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych 
w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*).
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( 1 ) Dz.U. L 91 z 29.3.2012, s. 8. 
( 2 ) Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 23. 
( 3 ) Dz.U. L 257 z 25.9.2012, s. 10. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.



Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Przewodniczący
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