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DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 196/2012
z dnia 26 października 2012 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG
2) po pkt 3n (decyzja Komisji 2009/251/WE) dodaje się punkty
w brzmieniu:

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym (dalej zwane „Porozumieniem EOG”), w szczególności
jego art. 98,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Decyzję Komisji 2010/11/UE z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą speł
niać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych
przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu
blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), należy
włączyć do Porozumienia EOG.
Decyzję Komisji 2010/376/UE z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą speł
niać europejskie normy dotyczące niektórych produktów
w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), należy
włączyć do Porozumienia EOG.
Decyzję wykonawczą Komisji 2012/48/UE z dnia
26 stycznia 2012 r. przedłużającą obowiązywanie decyzji
2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do
zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd
fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu
ani udostępniane na rynku (3), należy włączyć do Poro
zumienia EOG.
W związku z tym załącznik II do Porozumienia EOG
powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

„3o. 32010 D 0011: decyzja Komisji 2010/11/EU z dnia
7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeń
stwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące
zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samo
dzielnego montażu blokujących okna i drzwi balko
nowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dz.U. L 4 z 8.1.2010, s. 91).
3p. 32010 D 0376: decyzja Komisji 2010/376/UE z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa,
jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące
niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci
zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady (Dz.U. L 170 z 6.7.2010, s. 39).”.
Artykuł 2
Teksty decyzji 2010/11/UE, 2010/376/UE i decyzji wykonaw
czej 2012/48/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 1 listopada 2012 r.,
pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie
notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia
EOG (*).
Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

W rozdziale XIX załącznika II do Porozumienia EOG wpro
wadza się następujące zmiany:
1) w pkt 3n (decyzja Komisji 2009/251/WE) dodaje się tiret
w brzmieniu:
„— 32012 D 0048: decyzją wykonawczą Komisji
2012/48/UE z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz.U. L 26
z 28.1.2012, s. 35).”;

(1) Dz.U. L 4 z 8.1.2010, s. 91.
(2) Dz.U. L 170 z 6.7.2010, s. 39.
(3) Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 35.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2012 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Atle LEIKVOLL

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

