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Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne na 
podstawie art. 103 Porozumienia EOG 

(2012/C 394/12) 

Od marca 2000 r. w decyzjach Wspólnego Komitetu EOG wskazuje się w przypisie, czy data ich wejścia 
w życie zależy od spełnienia wymogów konstytucyjnych przez którąkolwiek z Umawiających się Stron. 
Wymogi takie zgłoszono w odniesieniu do decyzji wymienionych poniżej. Odpowiednie Umawiające się 
Strony poinformowały już pozostałe Umawiające się Strony o tym, że zakończyły procedury wewnętrzne. 
Terminy wejścia w życie decyzji podano w tabeli. 

Numer decyzji Data przyjęcia Adres publikacyjny Uwzględnione akty prawne Data wejścia 
w życie 

132/2007 26.10.2007 10.4.2008 
Dz.U. L 100, s. 1 
Suplement EOG nr 19, s. 1 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 paździer
nika 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje 
w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, 
swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, rolnictwo (pra
wodawstwo weterynaryjne oraz fitosanitarne), rybołówstwo, poli
tyka transportowa, podatki, statystyka, polityka społeczna 
i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna i stosunki 
zewnętrzne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Rozporządzenie Rady WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 
2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich 
dziedzinach, jak: swobodny przepływ towarów, swobodny prze
pływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym 
prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, 
opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współ
praca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrz
nych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka zagra
niczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpie
niem Bułgarii i Rumunii 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2006 z dnia 19 grudnia 
2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej 
organizacji rynku wina ze względu na przystąpienie Bułgarii 
i Rumunii do Unii Europejskiej 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 
2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do 
Unii Europejskiej 

Dyrektywa Komisji 2006/80/WE z dnia 23 października 2006 r. 
dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie energii 
w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Komisji 2006/81/WE z dnia 23 października 2006 r. 
dostosowująca dyrektywę 95/17/WE w odniesieniu do 
nieumieszczania jednego lub kilku składników w wykazie 
używanym do etykietowania produktów kosmetycznych oraz 
dyrektywę 2005/78/WE w odniesieniu do działań, jakie mają 
zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazo
wych i pyłowych przez silniki stosowane w pojazdach, w związku 
z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

9.11.2011
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Dyrektywa Komisji 2006/82/WE z dnia 23 października 2006 r. 
dostosowująca dyrektywę Komisji 91/321/EWG w sprawie prepa
ratów dla niemowląt i preparatów pochodnych oraz dyrektywę 
1999/21/WE w sprawie dietetycznych środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia medycznego w związku z przystąpie
niem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Komisji 2006/83/WE z dnia 23 października 2006 r. 
dostosowująca dyrektywę 2002/4/WE w sprawie rejestracji 
zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 
1999/74/WE, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/96/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dosto
sowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego prze
pływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/97/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dosto
sowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego prze
pływu towarów, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/99/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dosto
sowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek, 
w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego 
przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/101/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG 
i 2002/83/WE w dziedzinie swobodnego świadczenia usług, 
w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/102/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca dyrektywę 67/548/EWG odnoszącą się do klasy
fikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, 
w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki trans
portowej, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/104/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (pra
wodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystą
pieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG 
i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku 
z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/107/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca dyrektywę 89/108/EWG odnoszącą się do 
głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi i dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady odnoszącą się do etykietowania, prezentacji 
i reklamy środków spożywczych, w związku z przystąpieniem 
Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/108/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dzie
dzinie energii, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Dyrektywa Rady 2006/109/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia 
Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsul
towania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w związku z przystą
pieniem Bułgarii i Rumunii
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Dyrektywa Rady 2006/110/WE z dnia 20 listopada 2006 r. 
dostosowująca dyrektywy 95/57/WE oraz 2001/109/WE w dzie
dzinie statystyki, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii 

Decyzja Komisji 2006/800/WE z dnia 23 listopada 2006 r. 
zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń 
u dzików i szczepień interwencyjnych dzików w Bułgarii 

Decyzja Komisji 2006/802/WE z dnia 23 listopada 2006 r. 
zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń 
w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz 
świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii 

Decyzja Komisji 2006/924/WE z dnia 13 grudnia 2006 r. zmie
niająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia 
skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt 
zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG 

Decyzja Komisji 2006/926/WE z dnia 13 grudnia 2006 r. zmie
niająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu 
punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem 
Bułgarii i Rumunii 

Decyzja Komisji 2007/13/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dosto
sowująca decyzję 2002/459/WE co do uzupełnienia wykazu 
jednostek zintegrowanego skomputeryzowanego systemu wetery
naryjnego TRACES w następstwie przystąpienia Bułgarii 
i Rumunii 

Decyzja Komisji 2007/16/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. usta
nawiająca środki przejściowe w handlu wewnątrzwspólnotowym 
nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku 
bydła, świń, owiec, kóz i koni uzyskanych w Bułgarii i Rumunii 

Decyzja Komisji 2007/17/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwier
dzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem 
wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi na mocy 
dyrektywy Rady 90/539/EWG 

Decyzja Komisji 2007/18/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwier
dzająca plany interwencyjne w celu zwalczania pryszczycy na 
mocy dyrektywy Rady 2003/85/WE 

Decyzja Komisji 2007/19/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwier
dzająca niektóre plany interwencyjne w celu zwalczania klasycz
nego pomoru świń na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE 

Decyzja Komisji 2007/24/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwier
dzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy 
drobiu i rzekomego pomoru drobiu 

Decyzja Komisji 2007/69/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. 
upoważniająca Rumunię do odroczenia stosowania niektórych 
przepisów dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do 
obrotu nasionami niektórych odmian gatunków roślin rolniczych 

Decyzja Komisji 2007/136/WE z dnia 23 lutego 2007 r. usta
nawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestro
wania owiec i kóz w Bułgarii, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 21/2004 

Decyzja Komisji 2007/228/WE z dnia 11 kwietnia 2007 r. usta
nawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestro
wania owiec i kóz w Rumunii, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 21/2004
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Decyzja Komisji 2007/329/WE z dnia 2 maja 2007 r. ustalająca 
środki przejściowe stanowiące odstępstwo od dyrektywy Rady 
2002/53/WE w odniesieniu do obrotu materiałem siewnym 
Helianthus annuus odmian, które nie zostały uznane za odporne 
na Orobanche spp, w związku z przystąpieniem Bułgarii 

150/2007 7.12.2007 8.5.2008 
Dz.U. L 124, s. 6 
Suplement EOG nr 26, s. 6 

Decyzja Komisji 2007/23/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmie
niająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia 
z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach 
mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii 

Decyzja Komisji 2007/26/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmie
niająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii 
i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich 
w Bułgarii 

Decyzja Komisji 2007/27/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. przyj
mująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego 
mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego suro
wego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporzą
dzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 

Decyzja Komisji 2007/29/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. usta
nawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pocho
dzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 
853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych 
do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 
2007 r. 

Decyzja Komisji 2007/30/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. usta
nawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektó
rych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych 
w Bułgarii i Rumunii 

Decyzja Komisji 2007/31/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. usta
nawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych 
produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich 

Decyzja Komisji 2007/213/WE z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmie
niająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe 
dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego 
i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw 
członkowskich 

Decyzja Komisji 2007/264/WE z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmie
niająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych 
dotyczących niektórych produktów mlecznych uzyskiwanych 
w Bułgarii 

Decyzja Komisji 2007/398/WE z dnia 11 czerwca 2007 r. zmie
niająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe 
dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego 
i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw 
członkowskich 

9.11.2011 

56/2008 25.4.2008 21.8.2008 
Dz.U. L 223, s. 54 
Suplement EOG nr 52, s. 27 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 
2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w 
sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów 
stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady 

1.1.2012
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65/2009 29.5.2009 3.9.2009 
Dz.U. L 232, s. 21 
Suplement EOG nr 47, s. 22 

Dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze 
statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia 
prawa 

1.11.2012 

147/2009 4.12.2009 11.3.2010 
Dz.U. L 62, s. 45 
Suplement EOG nr 12, s. 44 

Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wpro
wadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet 
w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania 
towarów i usług 

1.11.2012 

149/2009 4.12.2009 11.3.2010 
Dz.U. L 62, s. 49 
Suplement EOG nr 12, s. 48 

Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji 
dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza 

1.1.2012 

35/2010 12.3.2010 10.6.2010 
Dz.U. L 143, s. 30 
Suplement EOG nr 30, s. 38 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodli
wych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów 

1.1.2012 

50/2010 30.4.2010 15.7.2010 
Dz.U. L 181, s. 18 
Suplement EOG nr 37, s. 23 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 
6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/26/WE w sprawie 
zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku 
papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie 
uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu 
do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych 

1.2.2012 

54/2010 30.4.2010 15.7.2010 
Dz.U. L 181, s. 22 
Suplement EOG nr 37, s. 29 

Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakła
dowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się 
z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw 
o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona) 

1.11.2012 

85/2010 2.7.2010 21.10.2010 
Dz.U. L 277, s. 39 
Suplement EOG nr 59, s. 7 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE 
z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 
2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiąza
nych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy 
własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru 
oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej 

1.1.2012 

119/2010 10.11.2010 3.3.2011 
Dz.U. L 58, s. 76 
Suplement EOG nr 12, s. 18 

Dyrektywa 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów 
pirotechnicznych 

Dyrektywa Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. 
w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia mate
riałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 
zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG 

1.11.2012 

120/2010 10.11.2010 3.3.2011 
Dz.U. L 58, s. 77 
Suplement EOG nr 12, s. 20 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 
13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsię
biorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery warto 
ściowe (UCITS) (wersja przekształcona) 

Dyrektywa Komisji 2009/83/WE z dnia 27 lipca 2009 r. zmie
niająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów tech
nicznych dotyczących zarządzania ryzykiem 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE 
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowa
dzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego 
oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmienia
jąca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca 
dyrektywę 2000/46/WE 

Zalecenie Komisji 2009/384/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 

1.11.2012
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40/2011 1.4.2011 30.6.2011 
Dz.U. L 171, s. 41 
Suplement EOG nr 37, s. 48 

Dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie 
wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego 
urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE 

1.5.2012 

67/2011 1.7.2011 6.10.2011 
Dz.U. L 262, s. 21 
Suplement EOG nr 54, s. 27 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią. 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 
2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 
245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp 
wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw 
oświetleniowych służących do zasilania takich lamp 

1.11.2012 

76/2011 1.7.2011 6.10.2011 
Dz.U. L 262, s. 33 
Suplement EOG nr 54, s. 46 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporzą
dzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego 

Decyzja nr A1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustano
wienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności doku
mentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz udzielania 
świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 883/2004 

Decyzja nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni 
art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do 
pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na 
własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem 
właściwym 

Decyzja nr E1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycz
nych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla 
wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
987/2009 

Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 
68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku 
zbiegu praw do świadczeń rodzinnych 

Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad 
przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 
i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania 
decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego 

Decyzja nr H2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu 
działania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych 
przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabez
pieczenia Społecznego 

Decyzja nr P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wykładni 
art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do przy
znawania świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości oraz rent 
rodzinnych 

1.6.2012
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Decyzja nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej 
karty ubezpieczenia zdrowotnego 

Decyzja nr S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji 
technicznych europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego 

Decyzja nr S3 z dnia 12 czerwca 2009 r. określająca świadczenia 
objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 25 
lit. A) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 987/2009 

Decyzja nr U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca art. 54 ust. 
3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
987/2009 odnoszącego się do zwiększeń zasiłku dla bezrobot
nych dla członków rodziny pozostających na utrzymaniu 

Decyzja nr U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu art. 
65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 883/2004 dotyczącego uprawnienia do zasiłków dla 
bezrobotnych osób całkowicie bezrobotnych innych niż pracow
nicy przygraniczni, które, w okresie ich ostatniego zatrudnienia 
lub pracy na własny rachunek, miały miejsce zamieszkania na 
terytorium państwa członkowskiego innego niż właściwe 
państwo członkowskie 

Decyzja nr U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu 
pojęcia „bezrobocie częściowe” mającego zastosowanie do osób 
bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 

Zalecenie nr P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące wyroku 
w sprawie Gottardo, zgodnie z którym przywileje, z jakich 
korzystają obywatele danego państwa na podstawie dwustronnej 
umowy z zakresu zabezpieczenia społecznego zawartej 
z państwem trzecim, muszą być również przyznane pracow
nikom będącym obywatelami innych państw członkowskich 

Zalecenie nr U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące ustawo
dawstwa mającego zastosowanie do osób bezrobotnych prowa
dzących działalność zawodową lub handlową w niepełnym 
wymiarze w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca 
zamieszkania 

Zalecenie nr U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące stosowania 
art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 883/2004 do bezrobotnych towarzyszących 
swym małżonkom lub partnerom wykonującym działalność 
zawodową lub handlową w państwie członkowskim innym niż 
państwo właściwe 

83/2011 1.7.2011 6.10.2011 
Dz.U. L 262, s. 54 
Suplement EOG nr 54, s. 68 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 
2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w 
odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń 
w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrekty
wami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE 
i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania 
zamówień 

1.11.2012
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Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG 
i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwo 
ławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych 

85/2011 1.7.2011 6.10.2011 
Dz.U. L 262, s. 57 
Suplement EOG nr 54, s. 71 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 
niektóre dyrektywy 

1.11.2012 

97/2011 30.9.2011 1.12.2011 
Dz.U. L 318, s. 35 
Suplement EOG nr 65, s. 7 

Decyzja Komisji 2010/425/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zmienia
jąca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowa
dzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących 
usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez 
państwa członkowskie 

1.5.2012 

121/2011 21.10.2011 22.12.2011 
Dz.U. L 341, s. 86 
Suplement EOG nr 70, s. 22 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy 

1.11.2012 

133/2011 2.12.2011 15.3.2012 
Dz.U. L 76, s. 17 
Suplement EOG nr 15, s. 21 

Decyzja nr A3 z dnia 17 grudnia 2009 r. dotycząca sumowania 
nieprzerwanych okresów delegowania przebytych na podstawie 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 

Decyzja nr E2 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia 
procedury zarządzania zmianami mającej zastosowanie do 
danych dotyczących organów określonych w art. 1 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 
wymienionych w elektronicznym wykazie, który stanowi inte
gralną część EESSI 

Decyzja nr H3 z dnia 15 października 2009 r. dotycząca daty, 
którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, 
o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 987/2009 

Decyzja nr H4 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca składu 
i metod działania Komisji Obrachunkowej przy Komisji Admi
nistracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecz
nego 

Decyzja nr H5 z dnia 18 marca 2010 r. dotycząca współpracy 
w zwalczaniu nadużyć finansowych i błędów w ramach 
rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 w sprawie koor
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

Decyzja nr S4 z dnia 2 października 2009 r. dotycząca procedur 
zwrotów kosztów w celu wykonywania art. 35 i 41 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 

Decyzja nr S5 z dnia 2 października 2009 r. w sprawie wykładni 
pojęcia „świadczenia rzeczowe”, o którym mowa w art. 1 lit. va) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
883/2004, w przypadku choroby lub macierzyństwa zgodnie 
z art. 17, 19, 20, 22, art. 24 ust. 1, art. 25, 26, art. 27 ust. 1, 
3, 4 i 5, art. 28, 34 oraz art. 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 oraz dla celów kalkulacji kwot podlegających zwro
towi na mocy art. 62, 63 i 64 rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 

Decyzja nr S6 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rejestracji 
w państwie członkowskim zamieszkania zgodnie z art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 987/2009 oraz tworzenia rejestrów 
zgodnie z art. 64 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 

1.6.2012
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Decyzja nr S7 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca przejścia od 
rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72 do rozporządzeń 
(WE) nr 883/2004 i nr 987/2009 oraz stosowania procedur 
zwrotu kosztów 

161/2011 2.12.2011 15.3.2012 
Dz.U. L 76, s. 48 
Suplement EOG nr 15, s. 54 

Decyzja Komisji 2010/485/UE z dnia 1 września 2010 r. 
w sprawie adekwatności właściwych organów Australii i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady 

1.9.2012 

18/2012 10.2.2012 21.6.2012 
Dz.U. L 161, s. 24 
Suplement EOG nr 34, s. 29 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1244/2010 z dnia 9 grudnia 
2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 

1.6.2012 

19/2012 10.2.2012 21.6.2012 
Dz.U. L 161, s. 25 
Suplement EOG nr 34, s. 30 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE 
i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących 
portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzor
czego polityki wynagrodzeń 

1.11.2012 

28/2012 10.2.2012 21.6.2012 
Dz.U. L 161, s. 34 
Suplement EOG nr 34, s. 40 

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odnie
sieniu do sporządzania niektórych planów i programów 
w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy 
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 
15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) 

1.5.2012 

29/2012 10.2.2012 21.6.2012 
Dz.U. L 161, s. 36 
Suplement EOG nr 34, s. 43 

Decyzja Komisji 2010/728/UE z dnia 29 listopada 2010 r. usta
nawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu 
z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczysz
czeniom i ich kontroli (IPPC) 

1.5.2012 

32/2012 10.2.2012 21.6.2012 
Dz.U. L 161, s. 39 
Suplement EOG nr 34, s. 46 

Decyzja Komisji 2011/30/UE z dnia 19 stycznia 2011 r. 
w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach 
trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości 
oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów 
i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego 
w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej bieg 
łych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw 
trzecich w Unii Europejskiej 

1.9.2012 

60/2012 30.3.2012 2.8.2012 
Dz.U. L 207, s. 40 
Suplement EOG nr 43, s. 48 

Dyrektywa Komisji 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmie
niająca dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji 
o ruchu statków 

1.8.2012 

92/2012 30.4.2012 13.9.2012 
Dz.U. L 248, s. 30 
Suplement EOG nr 50, s. 35 

Decyzja nr H6 z dnia 16 grudnia 2010 r. dotycząca stosowania 
określonych zasad odnoszących się do sumowania okresów 
zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

1.6.2012 

93/2012 30.4.2012 13.9.2012 
Dz.U. L 248, s. 31 
Suplement EOG nr 50, s. 36 

Decyzja nr S8 z dnia 15 czerwca 2011 r. dotycząca przyzna
wania protez, sprzętów dużych rozmiarów i innych świadczeń 
rzeczowych o znacznej wartości, o których mowa w art. 33 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego 

1.6.2012
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