
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 122/2022 

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 
[2022/1566] 

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) 2021/2045 z dnia 23 listopada 2021 r.
zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejes
tracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1).

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1962 z dnia 12 sierpnia 
2021 r. w sprawie sprostowania załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2).

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/1979 z dnia 11 sierpnia 
2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ftalanu di-2-etylo
heksylu (DEHP) w elementach z tworzyw sztucznych do cewek detekcyjnych w skanerach rezonansu magnetycz
nego (MRI) (3).

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/1980 z dnia 11 sierpnia 
2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ftalanu bis (2-etylo
heksylu) (DEHP) w elektrodach jonoselektywnych do analizy ludzkich płynów ustrojowych lub dializatu (4).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

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

1) w pkt 12q (dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tirety w brzmieniu:

„– 32021 L 1979: dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2021/1979 z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. L 402 
z 15.11.2021, s. 69),

– 32021 L 1980: dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2021/1980 z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. L 402 
z 15.11.2021, s. 73).”;

2) w pkt 12zc (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„– 32021 R 2045: rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/2045 z dnia 23 listopada 2021 r. (Dz.U. L 418 z 24.11.2021, 
s. 6).”;

(1) Dz.U. L 418 z 24.11.2021, s. 6.
(2) Dz.U. L 400 z 12.11.2021, s. 16.
(3) Dz.U. L 402 z 15.11.2021, s. 69.
(4) Dz.U. L 402 z 15.11.2021, s. 73.
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3) w pkt 12zze (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„– 32021 R 1962: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/1962 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (Dz.U. L 400 
z 12.11.2021, s. 16).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) 2021/2045, rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/1962 oraz dyrektyw delegowanych (UE) 
2021/1979 i (UE) 2021/1980 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 30 kwietnia 2022 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 29 kwietnia 2022 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Nicolas VON LINGEN

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.9.2022 L 246/65  


	Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2022/1566] 

