
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 97/2010 

z dnia 1 października 2010 r. 

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) 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, 

oraz mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2010 z dnia 
30 kwietnia 2010 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 
2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniającą 
dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki 
wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 
2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio 
w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem 
oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian 
gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 
2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującą 
pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania popu
lacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawia
nych w poszczególnych miejscach i regionach 
i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw 
niemających wewnętrznej wartości dla plonów 
o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu 
uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania 
do obrotu materiału siewnego tych populacji miej
scowych i odmian ( 3 ). 

(4) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W rozdziale III załącznika I do Porozumienia wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w pkt 14 (dyrektywa Komisji 2003/90/WE) oraz pkt 15 
(dyrektywa Komisji 2003/91/WE) w części 1 dodaje się 
tiret w brzmieniu: 

„— 32009 L 0097: dyrektywą Komisji 2009/97/WE z dnia 
3 sierpnia 2009 r. (Dz.U. L 202 z 4.8.2009, s. 29).”; 

2) po pkt 54 (decyzja Komisji 2009/109/WE) w części 2 wpro
wadza się punkt w brzmieniu: 

„55. 32009 L 0145: dyrektywa Komisji 2009/145/WE 
z dnia 26 listopada 2009 r. przewidująca pewne 
odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji 
miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych 
w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych 
erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających 
wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu 
handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy 
w określonych warunkach, oraz wprowadzania do 
obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych 
i odmian (Dz.U. L 312 z 27.11.2009, s. 44).”. 

Artykuł 2 

Teksty dyrektyw 2009/97/WE i 2009/145/WE w języku islan
dzkim i norweskim, które zostaną opublikowane 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 
są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 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 Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2010 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Stefán Haukur JÓHANNESSON 
Przewodniczący

PL 16.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332/47 

( 1 ) Dz.U. L 181 z 15.7.2010, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 202 z 4.8.2009, s. 29. 
( 3 ) Dz.U. L 312 z 27.11.2009, s. 44. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


