
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 17/2009

z dnia 5 lutego 2009 r.

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu
jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”,
w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2008
z dnia 7 listopada 2008 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (2).

(3) Dyrektywę 2004/35/WE odczytuje się z uwzględnieniem zakresu rozporządzenia, zwracając zwła
szcza uwagę na fakt, że ochrona przyrody nie wchodzi w zakres Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Po pkt 1h (rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XX do Poro
zumienia, dodaje się punkt w brzmieniu:

„1i. 32004 L 0035: dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56).

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

a) bez uszczerbku dla przyszłych prac Wspólnego Komitetu EOG należy zauważyć, że
w Porozumieniu nie uwzględniono następujących aktów wspólnotowych:

(i) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (dyrektywa w sprawie ptactwa);

(ii) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przy
rodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa).

W związku z tym wszystkich odniesień do tych aktów nie stosuje się do państw EFTA;
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(1) Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 114.
(2) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.



b) artykułu 2 ust. 3 nie stosuje się do państw EFTA;

c) w odniesieniu do państw EFTA »chronione gatunki i siedliska przyrodnicze« oznaczają:

W przypadku gdy państwo EFTA tak zdecyduje, siedlisko lub gatunki lub rodzaj siedliska lub
gatunków, jakie państwo EFTA wyznacza do celów równoważnych do tych ustanowionych
w dwóch dyrektywach, o których mowa w art. 2 ust. 3.”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2004/35/WE 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 6 lutego 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG
otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Artykuł 4

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lutego 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER

Przewodniczący
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.


