
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 27/2009 

z dnia 17 marca 2009 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) 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 II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2009 z dnia 
5 lutego 2009 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 
2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji 
plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach 
spożywczych (Wersja skodyfikowana) ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/478/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
zmieniającą decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych 
w lub na środkach spożywczych ( 4 ). 

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić zalecenie Komisji 2008/103/WE z dnia 4 lutego 2008 r. doty
czące skoordynowanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia 
zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich 
powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów 
monitoringu na rok 2009 ( 5 ). 

(6) Dyrektywa 2008/60/WE uchyla dyrektywę Komisji 95/31/WE ( 6 ), która jest uwzględniona 
w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. 

(7) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się tiret czwarte (dyrektywa Komisji 95/31/WE) w pkt 16 (dyrektywa Rady 78/663/EWG) oraz 
tekst pkt 46a (dyrektywa Komisji 95/31/WE); 

2) w pkt 54v (decyzja Komisji 1999/217/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32008 D 0478: decyzją Komisji 2008/478/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 163 
z 24.6.2008, s. 42).”;
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( 1 ) Dz.U. L 73 z 19.3.2009, s. 38. 
( 2 ) Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 12. 
( 3 ) Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 17. 
( 4 ) Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 42. 
( 5 ) Dz.U. L 36 z 9.2.2008, s. 7. 
( 6 ) Dz.U. L 178 z 28.7.1995, s. 1.



3) w pkt 54zzzr (rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007) dodaje się, co następuje: 

„zmienione: 

— 32008 R 0597: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. 
(Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 12).”; 

4) po pkt 54zzzx (rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2008) wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„54zzzy. 32008 L 0060: dyrektywa Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca 
szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spoży
wczych (Wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 17).”; 

5) w nagłówku „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY” po pkt 64 (zalecenie 
Komisji 2007/196/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„65. 32008 H 0103: zalecenie Komisji 2008/103/WE z dnia 4 lutego 2008 r. dotyczące skoordyno
wanego wspólnotowego programu monitoringu na rok 2008 w celu zapewnienia zgodności 
z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierz
chni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów 
monitoringu na rok 2009 (Dz.U. L 36 z 9.2.2008, s. 7).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (WE) nr 597/2008, dyrektywy 2008/60/WE, decyzji 2008/478/WE oraz zalecenia 
2008/103/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 18 marca 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 17 marca 2009 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Alan SEATTER 
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


