
ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO 

WSPÓLNY KOMITET EOG 

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

(2013/C 372/05) 

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 

89/2006 7.7.2006 Dz.U. L 289 z 19.10.2006, s. 28 
Suplement EOG nr 52 z 19.10.2006, s. 22 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie interoperacyjności systemów elektro
nicznych opłat drogowych we Wspólnocie, 
sprostowana w Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 50. 

1.5.2013 

17/2009 5.2.2009 Dz.U. L 73 z 19.3.2009, s. 55 
Suplement EOG nr 16 z 19.3.2009, s. 25 

Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu 

1.7.2013 

157/2009 4.12.2009 Dz.U. L 62 z 11.3.2010, s. 63 
Suplement EOG nr 12 z 11.3.2010, s. 61 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmie
niająca dyrektywy Rady 78/660/EWG 
i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych 
wymogów ujawniania informacji przez średnie 
spółki oraz obowiązków sporządzania skonsoli
dowanych sprawozdań finansowych 

1.6.2013 

32/2010 12.3.2010 Dz.U. L 143 z 10.6.2010, s. 27 
Suplement EOG nr 30 z 10.6.2010, s. 34 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/20/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń 
morskich 

1.5.2013 

123/2010 10.11.2010 Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 81 
Suplement EOG nr 12 z 3.3.2011, s. 25 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 
6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpie
czenia w odniesieniu do przewoźników lotni
czych i operatorów statków powietrznych 

1.5.2013 

17/2011 1.4.2011 Dz.U. L 171 z 30.6.2011, s. 15 
Suplement EOG nr 37 z 30.6.2011, s. 17 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie odpowiedzialności przewoźników 
pasażerskich na morskich drogach wodnych 
z tytułu wypadków 

1.7.2013
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78/2011 1.7.2011 Dz.U. L 262 z 6.10.2011, s. 45 
Suplement EOG nr 54 z 6.10.2011, s. 57 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działal
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypła
calność II) (wersja przekształcona) 

1.12.2012 

103/2011 30.9.2011 Dz.U. L 318 z 1.12.2011, s. 41 
Suplement EOG nr 65 z 1.12.2011, s. 14 

Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie modułów procedur oceny 
zgodności, przydatności do stosowania i weryfi
kacji WE stosowanych w technicznych specyfika
cjach interoperacyjności przyjętych na mocy 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/57/WE 

1.4.2013 

163/2011 19.12.2011 Dz.U. L 76 z 15.3.2012, s. 51 
Suplement EOG nr 15 z 15.3.2012, s. 58 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. 
w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa 
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające 
dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie 
(WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE 

1.3.2013 

164/2011 19.12.2011 Dz.U. L 76 z 15.3.2012, s. 56 
Suplement EOG nr 15 z 15.3.2012, s. 63 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2009 
z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporzą
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad 
w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 
oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, 
rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 
2004/36/WE 

1.3.2013 

165/2011 19.12.2011 Dz.U. L 76 z 15.3.2012, s. 57 
Suplement EOG nr 15 z 15.3.2012, s. 64 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1108/2009 z dnia 21 października 
2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania 
ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej 
oraz uchylające dyrektywę 2006/23/WE 

1.3.2013 

9/2012 10.2.2012 Dz.U. L 161 z 21.6.2012, s. 15 
Suplement EOG nr 34 z 21.6.2012, s. 17 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 
z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących 
z recyklingu przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 2023/2006 

1.2.2013 

23/2012 10.2.2012 Dz.U. L 161 z 21.6.2012, s. 28 
Suplement EOG nr 34 z 21.6.2012, s. 33 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 651/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. przyjmujące 
reguły stałej współpracy ustanowione przez 
państwa członkowskie we współpracy z Komisją 
zgodnie z art. 10 dyrektywy 2009/18/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady 

1.2.2013 

52/2012 30.3.2012 Dz.U. L 207 z 2.8.2012, s. 32 
Suplement EOG nr 43 z 2.8.2012, s. 39 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii 

1.2.2013
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55/2012 30.3.2012 Dz.U. L 207 z 2.8.2012, s. 35 
Suplement EOG nr 43 z 2.8.2012, s. 43 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w trans
akcjach handlowych 

1.5.2013 

62/2012 30.3.2012 Dz.U. L 207 z 2.8.2012, s. 42 
Suplement EOG nr 43 z 2.8.2012, s. 51 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/18/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustana
wiająca podstawowe zasady regulujące docho
dzenia w sprawach wypadków w sektorze trans
portu morskiego i zmieniająca dyrektywę Rady 
1999/35/WE oraz dyrektywę 2002/59/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady 

1.2.2013 

98/2012 30.4.2012 Dz.U. L 248 z 13.9.2012, s. 36 
Suplement EOG nr 50 z 13.9.2012, s. 41 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. 
w sprawie europejskich rachunków ekonomicz
nych środowiska 

1.2.2013 

101/2012 30.4.2012 Dz.U. L 248 z 13.9.2012, s. 39 
Suplement EOG nr 50 z 13.9.2012, s. 45 

Protokół 31 — do Porozumienia EOG – decyzja 
Wspólnego Komitetu dotycząca rozszerzenia 
współpracy Umawiających się Stron Porozumienia 
w celu włączenia dyrektywy Rady 2008/114/WE 
z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpozna
wania i wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie 
poprawy jej ochrony 

5.3.2013 

102/2012 30.4.2012 Dz.U. L 248 z 13.9.2012, s. 40 
Suplement EOG nr 50 z 13.9.2012, s. 46 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy szcze
gółowe dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji 
rynku”) 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 
z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegó 
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru 
winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania 
informacji na potrzeby monitorowania rynku, 
dokumentów towarzyszących przewozowi 
produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze 
wina 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 
25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną orga
nizację rynków rolnych oraz przepisy szczegó 
łowe dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji 
rynku”) 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009 
z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kate
gorii produktów winiarskich, praktyk enologicz
nych i obowiązujących ograniczeń 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 
z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do 
chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych, określeń tradycyjnych, etykieto
wania i prezentacji niektórych produktów sektora 
wina 

1.4.2013

PL C 372/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2013



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

106/2012 15.6.2012 Dz.U. L 270 z 4.10.2012, s. 6 
Suplement EOG nr 56 z 4.10.2012, s. 8 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznako
wania i pakowania substancji i mieszanin 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmie
niająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 
88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 
2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania 
ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 
20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 
21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na 
rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, ozna
kowania i pakowania substancji i mieszanin 

1.2.2013 

107/2012 15.6.2012 Dz.U. L 270 z 4.10.2012, s. 29 
Suplement EOG nr 56 z 4.10.2012, s. 28 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 
z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do 
postępu naukowo-technicznego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznako
wania i pakowania substancji i mieszanin 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 252/2011 z dnia 
15 marca 2011 r. zmieniające załącznik I do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH) 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 
10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, sprostowane w Dz.U. 
L 138 z 26.5.2011, s. 66 

1.2.2013
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109/2012 15.6.2012 Dz.U. L 270 z 4.10.2012, s. 31 
Suplement EOG nr 56 z 4.10.2012, s. 31 

Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmie
niająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania tele
wizyjnej działalności transmisyjnej 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia audiowi
zualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowi
zualnych usługach medialnych), sprostowana 
w Dz.U. L 263 z 6.10.2010, s. 15 

1.2.2013 

115/2012 15.6.2012 Dz.U. L 270 z 4.10.2012, s. 38 
Suplement EOG nr 56 z 4.10.2012, s. 39 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku 
węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 
2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE 
i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 

1.6.2013 

126/2012 13.7.2012 Dz.U. L 309 z 8.11.2012, s. 4 
Suplement EOG nr 63 z 8.11.2012, s. 5 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. usta
nawiające procedury dotyczące stosowania 
niektórych krajowych przepisów technicznych do 
produktów wprowadzonych legalnie do obrotu 
w innym państwie członkowskim 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. usta
nawiające wymagania w zakresie akredytacji 
i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
wspólnych ram dotyczących wprowadzania 
produktów do obrotu 

1.4.2013 

127/2012 13.7.2012 Dz.U. L 309 z 8.11.2012, s. 6 
Suplement EOG nr 63 z 8.11.2012, s. 7 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 
w sprawie bezpieczeństwa zabawek 

1.4.2013 

138/2012 13.7.2012 Dz.U. L 309 z 8.11.2012, s. 20 
Suplement EOG nr 63 z 8.11.2012, s. 23 

Rozporządzenie Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 
31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określa
jące, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być 
odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2008/98/WE 

1.4.2013 

139/2012 13.7.2012 Dz.U. L 309 z 8.11.2012, s. 21 
Suplement EOG nr 63 z 8.11.2012, s. 24 

Protokół 31 — do Porozumienia EOG – decyzja 
Wspólnego Komitetu dotycząca rozszerzenia 
współpracy Umawiających się Stron Porozumienia 
w celu włączenia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 
22 września 2010 r. w sprawie europejskiego 
programu monitorowania Ziemi (GMES) i począt
kowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) 

15.12.2012
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143/2012 13.7.2012 Dz.U. L 309 z 8.11.2012, s. 27 
Suplement EOG nr 63 z 8.11.2012, s. 31 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1166/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany 
i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 606/2009 ustanawiającego niektóre szczegó 
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii 
produktów winiarskich, praktyk enologicznych 
i obowiązujących ograniczeń 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 
7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 usta
nawiającego niektóre szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 
479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw 
pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń 
tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektó
rych produktów sektora wina, sprostowane 
w Dz.U. L 248 z 22.9.2010, s. 67 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1022/2010 
z dnia 12 listopada 2010 r. zezwalające na 
zwiększenie limitów wzbogacania wina produko
wanego z wykorzystaniem winogron zebranych 
w 2010 r. w niektórych strefach uprawy winorośli 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 53/2011 z dnia 
21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 606/2009 ustanawiają
cego niektóre szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 
w odniesieniu do kategorii produktów winiar
skich, praktyk enologicznych i obowiązujących 
ograniczeń 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 538/2011 z dnia 
1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do 
chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń 
geograficznych, określeń tradycyjnych, etykieto
wania i prezentacji niektórych produktów sektora 
wina 

1.4.2013 

149/2012 13.7.2012 Dz.U. L 309 z 8.11.2012, s. 34 
Suplement EOG nr 63 z 8.11.2012, s. 39 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie pracy tymczasowej 

1.5.2013 

158/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, s. 8 
Suplement EOG nr 70 z 13.12.2012, s. 9 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. 
w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz 
etykietowania i oznakowywania składu surowco
wego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia 
dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw 
Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE 
i 2008/121/WE 

1.5.2013
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167/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, s. 18 
Suplement EOG nr 70 z 13.12.2012, s. 22 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmie
niająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie 
prospektu emisyjnego publikowanego w związku 
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 
papierów wartościowych oraz dyrektywę 
2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o emiten
tach, których papiery wartościowe dopuszczane są 
do obrotu na rynku regulowanym 

1.5.2013 

168/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, s. 19 
Suplement EOG nr 70 z 13.12.2012, s. 23 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 
1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 
w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów 
i warunków, które należy spełnić w przypadku 
dostarczania kluczowych informacji dla inwes
torów lub prospektu emisyjnego na trwałym 
nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem 
strony internetowej 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 
1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 
w zakresie formatu i treści standardowego 
powiadomienia w formie pisemnej i zaświad
czenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łącz
ności elektronicznej przez właściwe organy do 
celów powiadamiania oraz w zakresie procedur 
dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz 
wymiany informacji między właściwymi organami 

Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 
2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 
w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów 
interesów, prowadzenia działalności, zarządzania 
ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariu
szem a spółką zarządzającą 

Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 
2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE 
w zakresie niektórych przepisów dotyczących 
łączenia funduszy, modeli funduszy podstawo
wych i powiązanych oraz procedury powiada
miania, sprostowana w Dz.U. L 179 z 14.7.2010, 
s. 16 

1.5.2013 

173/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, s. 25 
Suplement EOG nr 70 z 13.12.2012, s. 29 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. 
w sprawie roamingu w publicznych sieciach 
łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja prze
kształcona) 

7.12.2012 

180/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, s. 34 
Suplement EOG nr 70 z 13.12.2012, s. 41 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2011 
z dnia 21 października 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie 
nieprzerwanej zdatności do lotu statków 
powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części 
i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń 
udzielanych instytucjom i personelowi zaangażo
wanym w takie zadania 

1.3.2013
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184/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, s. 38 
Suplement EOG nr 70 z 13.12.2012, s. 46 

Decyzja Komisji 2011/740/UE z dnia 14 listo
pada 2011 r. zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 
2007/64/WE, 2007/506/WE, 2007/742/WE, 
2009/543/WE i 2009/544/WE w celu przedłu 
żenia okresu ważności kryteriów ekologicznych 
dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE 
niektórym produktom 

1.7.2013 

186/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, s. 40 
Suplement EOG nr 70 z 13.12.2012, s. 48 

Decyzja Komisji 2011/92/UE z dnia 10 lutego 
2011 r. wprowadzająca kwestionariusz służący do 
sporządzenia pierwszego sprawozdania z wpro
wadzania w życie dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie geolo
gicznego składowania dwutlenku węgla 

1.6.2013 

190/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, s. 44 
Suplement EOG nr 70 z 13.12.2012, s. 52 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 670/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 607/2009 ustanawiające 
niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 
w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia 
i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, 
etykietowania i prezentacji niektórych produktów 
sektora wina 

1.4.2013 

199/2012 26.10.2012 Dz.U. L 21 z 24.1.2013, s. 49 
Suplement EOG nr 6 z 24.1.2013, s. 17 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1286/2011 
z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
wspólnej metodologii badań w sprawie 
wypadków i incydentów morskich opracowanej 
zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy 2009/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

1.2.2013 

200/2012 26.10.2012 Dz.U. L 21 z 24.1.2013, s. 50 
Suplement EOG nr 6 z 24.1.2013, s. 18 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. 
w sprawie oznakowania ekologicznego UE, 
sprostowane w Dz.U. L 108 z 29.4.2010, s. 355 

1.7.2013 

201/2012 26.10.2012 Dz.U. L 21 z 24.1.2013, s. 51 
Suplement EOG nr 6 z 24.1.2013, s. 19 

Decyzja Komisji 2010/709/UE z dnia 22 listo
pada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Euro
pejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego 

Decyzja Komisji 2011/263/UE z dnia 28 kwietnia 
2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przy
znawania oznakowania ekologicznego UE deter
gentom do zmywarek do naczyń 

Decyzja Komisji 2011/264/UE z dnia 28 kwietnia 
2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przy
znawania oznakowania ekologicznego UE deter
gentom pralniczym 

Decyzja Komisji 2011/330/UE z dnia 6 czerwca 
2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyzna
wania oznakowania ekologicznego UE note
bookom 

Decyzja Komisji 2011/331/UE z dnia 6 czerwca 
2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyzna
wania oznakowania ekologicznego UE źródłom 
światła 

1.7.2013
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Decyzja Komisji 2011/333/UE z dnia 7 czerwca 
2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyzna
wania oznakowania ekologicznego UE dla papieru 
do kopiowania i papieru graficznego, sprostowana 
w Dz.U. L 161 z 21.6.2011, s. 34 

Decyzja Komisji 2011/337/UE z dnia 9 czerwca 
2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyzna
wania oznakowania ekologicznego UE kompu
terom osobistym 

Decyzja Komisji 2011/381/UE z dnia 24 czerwca 
2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przy
znawania oznakowania ekologicznego UE 
smarom 

Decyzja Komisji 2011/382/UE z dnia 24 czerwca 
2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przy
znawania oznakowania ekologicznego UE deter
gentom do ręcznego zmywania naczyń 

Decyzja Komisji 2011/383/UE z dnia 28 czerwca 
2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przy
znawania oznakowania ekologicznego UE 
uniwersalnym środkom czyszczącym i środkom 
do czyszczenia urządzeń sanitarnych, sprosto
wana w Dz.U. L 110 z 24.4.2012, s. 44 

210/2012 7.12.2012 Dz.U. L 81 z 21.3.2013, s. 10 
Suplement EOG nr 18 z 21.3.2013, s. 12 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 286/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zmie
niające załącznik I – w celu dodania nazwy 
nowego włókna tekstylnego – oraz załączniki VIII 
i IX – w celu dostosowania ich do postępu tech
nicznego – do rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 w sprawie 
nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykieto
wania i oznakowywania składu surowcowego 
wyrobów włókienniczych 

1.8.2013 

217/2012 7.12.2012 Dz.U. L 81 z 21.3.2013, s. 17 
Suplement EOG nr 18 z 21.3.2013, s. 19 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
wskazania poprzez etykietowanie oraz standar
dowe informacje o produkcie, zużycia energii 
oraz innych zasobów przez produkty związane 
z energią 

1.6.2013 

218/2012 7.12.2012 Dz.U. L 81 z 21.3.2013, s. 18 
Suplement EOG nr 18 z 21.3.2013, s. 21 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. 
uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla zmywarek do 
naczyń dla gospodarstw domowych 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupeł
niające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodni
czych dla gospodarstw domowych 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupeł
niające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla pralek dla gospo
darstw domowych, sprostowane w Dz.U. L 249 
z 27.9.2011, s. 21 oraz w Dz.U. L 297 
z 16.11.2011, s. 72 

1.6.2013
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Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europej
skiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do 
etykiet efektywności energetycznej dla telewizo
rów 

219/2012 7.12.2012 Dz.U. L 81 z 21.3.2013, s. 20 
Suplement EOG nr 18 z 21.3.2013, s. 24 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające 
dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności 
energetycznej dla klimatyzatorów 

1.6.2013 

223/2012 7.12.2012 Dz.U. L 81 z 21.3.2013, s. 25 
Suplement EOG nr 18 z 21.3.2013, s. 30 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 
3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wyko
nawcze dotyczące certyfikacji statków powietrz
nych i związanych z nimi wyrobów, części 
i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu 
i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji 
organizacji projektujących i produkujących (wersja 
przekształcona) 

1.3.2013 

229/2012 7.12.2012 Dz.U. L 81 z 21.3.2013, s. 31 
Suplement EOG nr 18 z 21.3.2013, s. 37 

Dyrektywa Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listo
pada 2011 r. zmieniająca część II załącznika I do 
dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia 
do obliczania rzeczywistej rocznej stopy opro
centowania 

1.8.2013 

231/2012 7.12.2012 Dz.U. L 81 z 21.3.2013, s. 33 
Suplement EOG nr 18 z 21.3.2013, s. 39 

Decyzja Komisji 2012/448/UE z dnia 12 lipca 
2012 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyzna
wania oznakowania ekologicznego UE papierowi 
gazetowemu 

Decyzja Komisji 2012/481/UE z dnia 16 sierpnia 
2012 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyzna
wania oznakowania ekologicznego UE papierowi 
zadrukowanemu 

1.7.2013 

10/2013 1.2.2013 Dz.U. L 144 z 30.5.2013, s. 14 

Suplement EOG nr 31 z 30.5.2013, s. 16 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniające 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania 
energetycznego suszarek bębnowych dla gospo
darstw domowych, sprostowane w Dz.U. L 124 
z 11.5.2012, s. 56 

1.6.2013 

13/2013 1.2.2013 Dz.U. L 144 z 30.5.2013, s. 18 

Suplement EOG nr 31 z 30.5.2013, s. 21 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. 
dotycząca wspólnotowej procedury w celu 
poprawy przejrzystości cen gazu i energii elek
trycznej dla końcowych odbiorców przemysło
wych (wersja przekształcona) 

1.8.2013 

24/2013 1.2.2013 Dz.U. L 144 z 30.5.2013, s. 31 

Suplement EOG nr 31 z 30.5.2013, s. 35 

Decyzja Komisji 2012/49/UE z dnia 26 stycznia 
2012 r. zmieniająca decyzje 2011/263/UE 
i 2011/264/UE w celu uwzględnienia zmian 
w klasyfikacji enzymów zgodnie z załącznikiem 
I do dyrektywy Rady 67/548/EWG i z załączni
kiem VI do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1272/2008 

1.7.2013
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44/2013 15.3.2013 Dz.U. L 231 z 29.8.2013, s. 18 

Suplement EOG nr 49 z 29.8.2013, s. 20 

Decyzja Komisji 2012/720/UE z dnia 14 listo
pada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne 
przyznawania oznakowania ekologicznego UE 
detergentom przeznaczonym do automatycznych 
zmywarek do naczyń do zastosowań przemysło
wych i instytucjonalnych 

Decyzja Komisji 2012/721/UE z dnia 14 listo
pada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne 
przyznawania oznakowania ekologicznego UE 
detergentom pralniczym do zastosowań przemy
słowych i instytucjonalnych 

1.7.2013 

95/2013 3.5.2013 Dz.U. L 291 z 31.10.2013, s. 61 
Suplement EOG nr 61 z 31.10.2013, s. 69 

Uchylone akty prawne (decyzja porządkująca 
Wspólnego Komitetu) 

1.7.2013
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