
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 116/2013 

z dnia 14 czerwca 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 decyzję 
Komisji 2011/13/UE z dnia 12 stycznia 2011 r. 
w sprawie niektórych rodzajów informacji na temat 
biopaliw i biopłynów przedstawianych przez podmioty 
gospodarcze państwom członkowskim ( 1 ). 

(2) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić 
załączniki II i IV do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 6b (decyzja Komisji 2002/159/WE) w rozdziale XVII 
w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkt 
w brzmieniu: 

„6c. 32011 D 0013: decyzją Komisji 2011/13/UE z dnia 
12 stycznia 2011 r. w sprawie niektórych rodzajów 
informacji na temat biopaliw i biopłynów przedstawia
nych przez podmioty gospodarcze państwom członkow
skim (Dz.U. L 9 z 13.1.2011, s. 11) ( 1 ); 

___________ 
( 1 ) Podano w niniejszym dokumencie wyłącznie dla celów 

informacyjnych: na temat zastosowania zob. załącznik 
IV dotyczący Energii.”. 

Artykuł 2 

Po pkt 44 (decyzja Komisji 2010/335/UE) w załączniku IV do 
Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu: 

„45. 32011 D 0013: decyzją Komisji 2011/13/UE z dnia 
12 stycznia 2011 r. w sprawie niektórych rodzajów 
informacji na temat biopaliw i biopłynów przedstawia
nych przez podmioty gospodarcze państwom człon
kowskim (Dz.U. L 9 z 13.1.2011, s. 11).”. 

Artykuł 3 

Teksty decyzji 2011/13/UE 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 15 czerwca 2013 r., 
pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzia
nych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*), lub w dniu 
wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE ( 2 ) do 
Porozumienia EOG, w zależności od tego, która z tych dat jest 
późniejsza. 

Artykuł 5 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Przewodniczący

PL L 318/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.11.2013 

( 1 ) Dz.U. L 9 z 13.1.2011, s. 11. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
( 2 ) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 88.
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