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DECIZIA NR. 64/2013 A COMITETULUI MIXT AL SEE
din 3 mai 2013
de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul
privind SEE
1. textul de la punctul 68 [Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 1274/2011 al Comisiei] se elimină;

COMITETUL MIXT AL SEE,

Având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European
(denumit în continuare „Acordul privind SEE”), în special
articolul 98,

întrucât:

(1)

(2)

(3)

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012 al
Comisiei din 31 august 2012 privind un program de
control multianual și coordonat al Uniunii pentru
2013, 2014 și 2015 de asigurare a respectării limitelor
maxime de reziduuri de pesticide și de evaluare a
expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din
și de pe alimentele de origine vegetală și animală (1)
urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012
abrogă Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
1274/2011 al Comisiei (2), care este încorporat în
Acordul privind SEE și care, prin urmare, urmează să
fie abrogat în conformitate cu Acordul privind SEE.

Prezenta decizie se referă la legislația privind produsele
alimentare. Legislația privind produsele alimentare nu se
aplică Liechtensteinului atât timp cât aplicarea Acordului
între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană
privind schimburile comerciale cu produse agricole se
extinde la Liechtenstein, astfel cum s-a precizat în
partea introductivă a capitolului XII din anexa II la
Acordul privind SEE. Prin urmare, prezenta decizie nu
se aplică Liechtensteinului.

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui
modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

2. după punctul 73 [Regulamentul (UE) nr. 1048/2012 al
Comisiei] se introduce următorul text:

„74. 32012 R 0788: Regulamentul de punere în aplicare
(UE) nr. 788/2012 al Comisiei din 31 august 2012
privind un program de control multianual și
coordonat al Uniunii pentru 2013, 2014 și 2015 de
asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de
pesticide și de evaluare a expunerii consumatorilor la
reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de
origine vegetală și animală (JO L 235, 1.9.2012, p. 8).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se
citesc cu următoarele adaptări:

(a) la articolul 1 se adaugă următorul text:

«Pentru anii 2013, 2014 și 2015, Islanda poate continua
să preleveze și să analizeze aceleași 61 de pesticide care
erau controlate în produsele alimentare de pe piața
acesteia în 2012.»;

(b) în anexa II, la punctul 5 se adaugă următorul text:

«IS

12 (*)
15 (**)

NO

12 (*)
15 (**)» ”

Articolul 2
Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 788/2012
în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate
în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt
autentice.

Articolul 1

Articolul 3

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XII se modifică
după cum urmează:

Prezenta decizie intră în vigoare la 4 mai 2013, cu condiția să
se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103
alineatul (1) din Acordul privind SEE (*).

(1) JO L 235, 1.9.2012, p. 8.
(2) JO L 325, 8.12.2011, p. 24.

(*) Nu au fost semnalate obligații constituționale.
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Articolul 4
Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2013.
Pentru Comitetul mixt al SEE
Președintele
Gianluca GRIPPA
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