
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 9/2012 

z dnia 10 lutego 2012 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 129/2011 z dnia 2 grudnia 
2011 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. 
w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2023/2006 ( 2 ). 

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie 
środków spożywczych. Prawodawstwo dotyczące 
środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu 
na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania 
Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak 
określono we wstępie do rozdziału XII załącznika II do 
Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liech
tensteinu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) w pkt 54zzzb (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006) 
dodaje się, co następuje: 

„ zmienione 

— 32008 R 0282: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. (Dz.U. L 86 
z 28.3.2008, s. 9).”; 

2) po pkt 55 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011) dodaje 
się, co następuje: 

„56. 32008 R 0282: rozporządzenie Komisji (WE) nr 
282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie mate
riałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących 
z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 
(Dz.U. L 86 z 28.3.2008, s. 9). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia 
odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostoso
wań: 

Ustęp 4 lit. d) Protokołu 1 do Porozumienia nie ma 
zastosowania do art. 6 rozporządzenia.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (WE) nr 282/2008 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 11 lutego 2012 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 10 lutego 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Pełniący obowiązki Przewodniczącego

PL 21.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 161/15 

( 1 ) Dz.U. 76 z 15.3.2012, s. 12. 
( 2 ) Dz.U. L 86 z 28.3.2008, s. 9. (*) Wskazano wymogi konstytucyjne.


	Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

