
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 11/2015 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia 
EOG [2016/499] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego 
art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 
kadmu w środkach spożywczych (1). 

(2)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 
ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych 
polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach 
spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 252/2012 (2). 

(3)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. 
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu 
do kategorii żywności „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności 
w surowych wyrobach mięsnych (3). 

(4)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 923/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. 
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu 
do stosowania laków glinowych ryboflawin (E 101) oraz koszenili, kwasu karminowego, karmin (E 120) 
w niektórych kategoriach żywności oraz załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do 
specyfikacji dotyczących ryboflawin (E 101) (4). 

(5)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić zalecenie Komisji 2014/118/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie 
monitorowania śladów bromowanych opóźniaczy spalania w żywności (5). 

(6)  Rozporządzenie (UE) nr 589/2014 uchyla rozporządzenie Komisji (UE) nr 252/2012 (6), które jest uwzględnione 
w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG. 

(7)  Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków 
spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a 
Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono 
we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się więc do 
Liechtensteinu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

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

1) w pkt 54zzzz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„—  32014 R 0488: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, 
s. 75).”; 
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(1) Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 75. 
(2) Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 18. 
(3) Dz.U. L 166 z 5.6.2014, s. 11. 
(4) Dz.U. L 252 z 26.8.2014, s. 11. 
(5) Dz.U. L 65 z 5.3.2014, s. 39. 
(6) Dz.U. L 84 z 23.3.2012, s. 1. 



2) w pkt 54zzzzr (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„—  32014 R 0601: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 166 z 5.6.2014, 
s. 11), 

—  32014 R 0923: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 923/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 252 
z 26.8.2014, s. 11).”;  

3) w pkt 69 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„—  32014 R 0923: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 923/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 252 
z 26.8.2014, s. 11).”;  

4) po pkt 86 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„87.  32014 R 0589: rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. ustanawiające metody 
pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych 
bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz 
uchylające rozporządzenie (UE) nr 252/2012 (Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 18).”;  

5) w tytule „AKTY PRAWNE, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ” po pkt 16 (zalecenie Komisji 
2013/647/UE) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„17.  32014 H 0118: zalecenie Komisji 2014/118/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie monitorowania śladów 
bromowanych opóźniaczy spalania w żywności (Dz.U. L 65 z 5.3.2014, s. 39).”;  

6) skreśla się tekst pkt 70 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 252/2012). 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (UE) nr 488/2014, (UE) nr 589/2014, (UE) nr 601/2014, (UE) nr 923/2014 i zalecenia 
2014/118/UE 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 26 lutego 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewi
dzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2015 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Gianluca GRIPPA 

Przewodniczący  
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
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