
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 132/2011 

z dnia 2 grudnia 2011 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX 
(Środowisko) 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 27/2010 z dnia 12 marca 
2010 r. ( 1 ). 

(2) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2011 z dnia 
21 października 2011 r. ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 
2010/681/UE z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczącą 
kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań 
państw członkowskich za okres 2011–2013 z wykonania 
dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych spowodowanej 
użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektó
rych czynności i w niektórych urządzeniach ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 
2010/693/UE z dnia 22 lipca 2010 r. określającą 
wspólny format drugiego sprawozdania państw człon
kowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji 
lotnych związków organicznych ( 4 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 9a (decyzja Komisji 2007/205/WE) w rozdziale XVII 
załącznika II do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu: 

„9aa. 32010 D 0693: decyzja Komisji 2010/693/UE z dnia 
22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego 

sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia 
dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków 
organicznych (Dz.U. L 301 z 18.11.2010, s. 4).”. 

Artykuł 2 

Po pkt 21abd (decyzja Komisji 2007/531/WE) w załączniku XX 
do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu: 

„21abe. 32010 D 0681: decyzja Komisji 2010/681/UE 
z dnia 9 listopada 2010 r. dotycząca kwestiona
riusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw 
członkowskich za okres 2011–2013 z wykonania 
dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograni
czenia emisji lotnych związków organicznych 
spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczal
ników podczas niektórych czynności i w niektórych 
urządzeniach (Dz.U. L 292 z 10.11.2010, s. 65).”. 

Artykuł 3 

Teksty decyzji 2010/681/UE i 2010/693/UE w języku islan
dzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie 
EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2011 r., 
pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie 
notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2011 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Kurt JÄGER 
Przewodniczący

PL L 76/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2012 

( 1 ) Dz.U. L 143 z 10.6.2010, s. 20. 
( 2 ) Dz.U. L 341 z. 22.12.2011, s. 87. 
( 3 ) Dz.U. L 292 z 10.11.2010, s. 65. 
( 4 ) Dz.U. L 301 z 18.11.2010, s. 4. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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