
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 182/2013 

z dnia 8 listopada 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 
wykonawcze Komisji (UE) nr 1097/2012 z dnia 23 listo
pada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania 
dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych 
próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weteryna
ryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy w odniesieniu 
do wysyłania produktów ubocznych pochodzenia zwie
rzęcego i produktów pochodnych pomiędzy państwami 
członkowskimi ( 1 ). 

(2) Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia 
weterynaryjne. Prawodawstwa regulującego zagadnienia 
weterynaryjne nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile 
stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Euro
pejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu 
produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, 
jak ustanowiono w zmianach sektorowych zawartych 
w załączniku I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji 
nie stosuje się zatem do Liechtensteinu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W pkt 9c (rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011) w części 
7.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się 
tiret w brzmieniu: 

„— 32012 R 1097: rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. 
(Dz.U. L 326 z 24.11.2012, s. 3).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1097/2012 
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 9 listopada 2013 r., 
pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzia
nych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*) lub z dniem 
wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej 
do Porozumienia EOG rozporządzenie (UE) nr 142/2011, 
w zależności od tego, co nastąpi później. 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Thórir IBSEN 
Przewodniczący

PL L 92/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.3.2014 

( 1 ) Dz.U. L 326 z 24.11.2012, s. 3. (*) Brak wymogów konstytucyjnych.
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