
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 407/2013 

z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

w sprawie sprostowania hiszpańskiej i szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 
475/2012 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmującego określone 
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu 

Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stoso
wania międzynarodowych standardów rachunkowości ( 1 ), 
w szczególności jego art. 3 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 2 hiszpańskiej i szwedzkiej wersji językowej 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 475/2012 ( 2 ) wystąpiły 
błędy w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania 
zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 ( 3 ). 

(2) Szwedzka wersja językowa rozporządzenia zawiera 
również pewne błędy drukarskie. 

(3) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie 
(UE) nr 475/2012. 

(4) Ponieważ przedsiębiorstwa są zobowiązane do stoso
wania zmian ustanowionych w ust. 1 i 2 art. 1 rozporzą
dzenia (UE) nr 475/2012 najpóźniej z dniem 
rozpoczęcia ich pierwszego roku obrotowego rozpoczy
nającego się 1 lipca 2012 r. lub po tym dniu, niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć zastosowanie z mocą 
wsteczną od dnia 1 lipca 2012 r. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunko
wości, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

[Dotyczy jedynie hiszpańskiej i szwedzkiej wersji językowej.] 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 121/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.5.2013 

( 1 ) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 146 z 6.6.2012, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.
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