
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 57/2013 

z dnia 3 maja 2013 r. 

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy 
techniczne, normy, badania i certyfikacja) 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 897/2012 z dnia 1 października 2012 r. 
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 
396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 
acibenzolaru-s-metylu, amisulbromu, cyazofamidu, diflu
fenikanu, dimoksystrobinu, metoksyfenozydu i nikotyny 
w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 899/2012 z dnia 21 września 2012 r. 
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 
396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 
dla acefatu, alachloru, anilazyny, azocyklotyny, benfura
karbu, butylatu, kaptafolu, karbarylu, karbofuranu, karbo
sulfanu, chlorfenapyru, chlortaldimetylu, chlortiamidu, 
cyheksatyny, diazynonu, dichlobenilu, dikofolu, dimeti
pinu, dinikonazolu, disulfotonu, fenitrotionu, flufenzyny, 
furatiokarbu, heksakonazolu, laktofenu, mepronilu, meta
midofosu, metoprenu, monokrotofosu, monuronu, oksy
karboksyny, oksydemetonu metylowego, parationu mety
lowego, foratu, fosalonu, procymidonu, profenofosu, 
propachloru, chinchloraku, kwintocenu, tolilfluanidu, 
trichlorfonu, tridemorfu i trifluraliny w określonych 
produktach lub na ich powierzchni oraz zmieniające to 
rozporządzenie poprzez ustanowienie załącznika V zawie
rającego wykaz wartości wzorcowych ( 2 ). 

(3) Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego pasze 
i środki spożywcze. Prawodawstwa regulującego pasze 
i środki spożywcze 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 sektorowych zawartych 
w załączniku I oraz wprowadzeniu do rozdziału XII 
załącznika II do Porozumienia EOG. Decyzji tej nie 
stosuje się zatem do Liechtensteinu. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do 
Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia 
EOG dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32012 R 0897: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
897/2012 z dnia 1 października 2012 r. (Dz.U. L 266 
z 2.10.2012, s. 1), 

— 32012 R 0899: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
899/2012 z dnia 21 września 2012 r. (Dz.U. L 273 
z 6.10.2012, s. 1).”. 

Artykuł 2 

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu 
Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozu
mienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32012 R 0897: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
897/2012 z dnia 1 października 2012 r. (Dz.U. L 266 
z 2.10.2012, s. 1), 

— 32012 R 0899: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
899/2012 z dnia 21 września 2012 r. (Dz.U. L 273 
z 6.10.2012, s. 1).”. 

Artykuł 3 

Teksty rozporządzeń (UE) nr 897/2012 oraz (UE) nr 899/2012 
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 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 266 z 2.10.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 273 z 6.10.2012, s. 1. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.



Artykuł 5 

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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