
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 7/2010 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu
mieniem”, w szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje, 

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2009 z dnia 
4 grudnia 2009 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakła
dające na importerów lub producentów niektórych 
substancji priorytetowych wymagania w zakresie infor
macji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych 
przez istniejące substancje ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 465/2008 z dnia 28 maja 2008 r. 
nakładające zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
793/93 obowiązki w zakresie przeprowadzania badań 
i przedstawiania informacji na importerów 
i producentów określonych substancji uznanych za 
trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji 
i toksyczne oraz ujętych w Europejskim Spisie Istnieją
cych Substancji Chemicznych o Znaczeniu Hand
lowym ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 466/2008 z dnia 28 maja 2008 r. 
nakładające na importerów i producentów niektórych 
substancji priorytetowych wymagania w zakresie infor
macji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych 
przez istniejące substancje ( 4 ). 

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Parla
mentu Europejskiego i Rady 2008/103/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2006/66/WE 
w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii 
i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii 
i akumulatorów do obrotu ( 5 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

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

1) w pkt 12x (dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady) dodaje się, co następuje: 

„ , zmieniona: 

— 32008 L 0103: dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/103/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
(Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 7).”; 

2) po pkt 12zk (decyzja Komisji 2008/681/WE) wprowadza się 
punkty w brzmieniu: 

„12zl. 32007 R 0506: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na 
importerów lub producentów niektórych substancji 
priorytetowych wymagania w zakresie informacji 
i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwa
rzanych przez istniejące substancje (Dz.U. L 119 
z 9.5.2007, s. 24). 

12zm. 32008 R 0465: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
465/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 
obowiązki w zakresie przeprowadzania badań 
i przedstawiania informacji na importerów 
i producentów określonych substancji uznanych za 
trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji 
i toksyczne oraz ujętych w Europejskim Spisie Istnie
jących Substancji Chemicznych o Znaczeniu Hand
lowym (Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 8). 

12zn. 32008 R 0466: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
466/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające na 
importerów i producentów niektórych substancji 
priorytetowych wymagania w zakresie informacji 
i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwa
rzanych przez istniejące substancje (Dz.U. L 139 
z 29.5.2008, s. 10).”.
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( 1 ) Dz.U. L 62 z 11.3.2010, s. 30. 
( 2 ) Dz.U. L 119 z 9.5.2007, s. 24. 
( 3 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 8. 
( 4 ) Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 10. 
( 5 ) Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 7.



Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (WE) nr 506/2007, (WE) nr 465/2008 i (WE) nr 466/2008 oraz dyrektywy 
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 30 stycznia 2010 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 29 stycznia 2010 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Alan SEATTER 
Przewodniczący
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.


