
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 267/2014 

z dnia 12 grudnia 2014 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 
[2015/2134] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczegól
ności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/397/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. 
przedłużającą ważność zatwierdzenia difetialonu i difenakum do stosowania w produktach biobójczych grupy 
produktowej 14 ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/402/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie ograniczeń dotyczących zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających IPBC, zgłoszonych przez 
Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ). 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 12nna (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 492/2014) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia 
EOG dodaje się punkty w brzmieniu: 

„12nnb. 32014 D 0397: decyzja wykonawcza Komisji 2014/397/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. przedłużająca 
ważność zatwierdzenia difetialonu i difenakum do stosowania w produktach biobójczych grupy produk
towej 14 (Dz.U. L 186 z 26.6.2014, s. 111). 

12nnc. 32014 D 0402: decyzja wykonawcza Komisji 2014/402/UE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
ograniczeń dotyczących zezwoleń dla produktów biobójczych zawierających IPBC, zgłoszonych przez 
Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 188 z 27.6.2014, 
s. 85).”. 

Artykuł 2 

Teksty decyzji wykonawczych 2014/397/UE i 2014/402/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opubliko
wane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji 
przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*).
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( 1 ) Dz.U. L 186 z 26.6.2014, s. 111. 
( 2 ) Dz.U. L 188 z 27.6.2014, s. 85. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.



 

W przypadku Liechtensteinu niniejsza decyzja wchodzi w życie w tym samym dniu lub w dniu wejścia w życie umowy 
między Liechtensteinem a Szwajcarią określającej zasady współpracy w zakresie procedur udzielania pozwoleń na 
produkty biobójcze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 ) w zależności 
od tego, co nastąpi później. 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Kurt JÄGER 
Przewodniczący
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( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku 
i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).
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