
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 98/2010 

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, dalej zwane „Porozu
mieniem”, w szczególności jego art. 98, 

a także 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 rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. usta
nawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego 
nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych 
i warzyw ( 2 ). 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 637/2009 uchyla rozporzą
dzenie Komisji (WE) nr 930/2000 ( 3 ), które zostało 
włączone do Porozumienia i które w związku 
z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. 

(4) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W rozdziale III części 2 załącznika I do Porozumienia pkt 18 
(rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2000) otrzymuje 
brzmienie: 

„32009 R 0637: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 
z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co 
do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin 
rolniczych i warzyw (Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 10) 

Przepisy tego rozporządzenia do celów niniejszego Porozu
mienia należy rozumieć z uwzględnieniem następującego 
dostosowania: 

Zawarte w tym rozporządzeniu odesłania do innych aktów 
uznaje się za istotne w takim zakresie i w takiej formie, 
w jakich akty te zostały włączone do Porozumienia.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (WE) nr 637/2009 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 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 L 332/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2010 

( 1 ) Dz.U. L 181 z 15.7.2010, s. 11. 
( 2 ) Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 10. 
( 3 ) Dz.U. L 108 z 5.5.2000, s. 3. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


