
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 77/2013 

z dnia 3 maja 2013 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) 
do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności 
jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 
2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europej
skiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykieto
wania energetycznego lamp elektrycznych i opraw 
oświetleniowych ( 1 ). 

(2) Rozporządzenie delegowane (UE) nr 874/2012 uchyla 
z dniem 1 września 2013 r. dyrektywę Komisji 
98/11/WE ( 2 ), która jest uwzględniona w Porozumieniu 
EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić 
w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 
1 września 2013 r. 

(3) Dyrektywa Rady 78/170/EWG ( 3 ) została uchylona 
dyrektywą 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 4 ), a obie te dyrektywy są uwzględnione w Poro
zumieniu EOG; w związku z powyższym odniesienie do 
dyrektywy Rady 78/170/EWG powinno zostać usunięte 
z Porozumienia EOG. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do 
Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku II do Porozumienia EOG wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) pkt 4e (dyrektywa Komisji 98/11/WE) rozdziału IV otrzy
muje ze skutkiem od dnia 1 września 2013 r. brzmienie: 

„32012 R 0874: rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającym 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE 

w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp 
elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.U. L 258 
z 26.9.2012, s. 1).”; 

2) skreśla się pkt 1 (dyrektywa Rady 78/170/EWG) w 
rozdziale V. 

Artykuł 2 

W załączniku IV do Porozumienia EOG wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) skreśla się pkt 4 (dyrektywa Rady 78/170/EWG); 

2) pkt 11e (dyrektywa Komisji 98/11/WE) otrzymuje ze skut
kiem od dnia 1 września 2013 r. brzmienie: 

„32012 R 0874: rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającym 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE 
w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp 
elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.U. L 258 
z 26.9.2012, s. 1) (*). 

___________ 
(*) Dołączono do niniejszego dokumentu wyłącznie w celach 

informacyjnych; na temat zastosowania zob. załącznik II 
»Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja«.”. 

Artykuł 3 

Teksty rozporządzenia (UE) nr 874/2012 w języku islandzkim 
i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG 
do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod 
warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych 
w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*), lub z dniem wejścia 
w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 217/2012 z dnia 
7 grudnia 2012 r. ( 5 ), w zależności od tego, który z tych 
terminów jest późniejszy.
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( 1 ) Dz.U. L 258 z 26.9.2012, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 71 z 10.3.1998, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 52 z 23.2.1978, s. 32. 
( 4 ) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29. 

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
( 5 ) Dz.U. L 81 z 21.3.2013, s. 17.



Artykuł 5 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Przewodniczący
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