
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 103/2022 

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1547] 

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/985 z dnia 3 czerwca 2021 r. w spra
wie sprostowania hiszpańskiej wersji językowej decyzji 2004/842/WE w sprawie przepisów wykonawczych, na 
mocy których państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego 
do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych 
lub katalogu odmian gatunków warzyw (1).

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sprawy fitosanitarne. Prawodawstwa dotyczącego spraw fito
sanitarnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między 
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostoso
waniach sektorowych w załączniku I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechten
steinu.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale III część 2 pkt 36 (decyzja Komisji 2004/842/WE) załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmie
niu:

„– 32021 D 0985: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/985 z dnia 3 czerwca 2021 r. (Dz.U. L 216 z 18.6.2021, 
s. 204).”.

Artykuł 2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2021/985 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 30 kwietnia 2022 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewi
dzianych 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 29 kwietnia 2022 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Nicolas VON LINGEN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 216 z 18.6.2021, s. 204.
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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