
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 73/2014 

z dnia 16 maja 2014 r. 

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

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczegól
ności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidu
jącą pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych 
przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1). 

(2) Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sprawy fitosanitarne. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weteryna
ryjnych 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 ustano
wiono w zmianach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem 
do Liechtensteinu. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 57 (decyzja Komisji 2011/180/UE) w rozdziale III załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkt w 
brzmieniu: 

„58.  32010 L 0060: dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa 
dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do 
wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (Dz.U. L 228 z 31.8.2010, s. 10). 

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących 
dostosowań: 

art. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

»‘obszar źródłowy’ oznacza obszar z rodzajem roślinności mającej szczególne znaczenie dla ochrony zasobów 
genetycznych roślin oraz który został wyznaczony zgodnie z przepisami krajowymi;«”. 

Artykuł 2 

Teksty dyrektywy 2010/60/UE 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 17 maja 2014 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma 
wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 
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(1) Dz.U. L 228 z 31.8.2010, 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 16 maja 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Gianluca GRIPPA 

Przewodniczący  
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