
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 129/2009 

z dnia 4 grudnia 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 62/2009 
z dnia 29 maja 2009 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2007 z dnia 14 czerwca 
2007 r. dotyczące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku 
z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ). 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Po pkt 15zi (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008) w rozdziale XIII załącznika II do Porozumienia 
wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„15zj. 32007 R 0658: rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. doty
czące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku 
z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 10). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem nastę
pujących dostosowań: 

Prawo do nakładania kar finansowych na posiadaczy zezwoleń rynkowych zgodnie z art.84 
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 wykonuje, w przypadku gdy posiadacz zezwolenia 
rynkowego ma siedzibę w państwie członkowskim EFTA, dane państwo EFTA na podstawie 
wniosku Komisji Europejskiej.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (WE) nr 658/2007 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.
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( 1 ) Dz.U. L 232 z 3.9.2009, s. 18 
( 2 ) Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 10



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet 
EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*) lub w dniu wejścia 
w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r., w zależności od tego, który 
z tych terminów jest późniejszy. 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2009 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Oda Helen SLETNES 
Przewodniczący
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.


