
INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

WSPÓLNY KOMITET EOG

Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne 
zgodnie z art. 103 Porozumienia EOG, i decyzje powiązane

(2015/C 49/06)

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, że zakończyły procedury wewnętrzne. Terminy wejścia w życie decyzji podano w tabeli. Ponadto 
niektóre decyzje Wspólnego Komitetu EOG mogą wejść w życie jedynie po spełnieniu wymogów konstytucyjnych wyżej 
wymienionych decyzji; decyzje te również wymieniono poniżej.

Numer 
decyzji Data przyjęcia Adres publikacyjny Uwzględnione akty prawne Data wejścia 

w życie

20/2012 10.2.2012 Dz.U. L 161 z 21.6.2012, 
s. 26
Suplement EOG nr 34 
z 21.6.2012, s. 31

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie agencji ratingowych

1.8.2014

53/2012 30.3.2012 Dz.U. L 207 z 2.8.2012, 
s. 33
Suplement EOG nr 43 
z 2.8.2012, s. 40

Decyzja Komisji 2010/578/UE z dnia 
28 września 2010 r. w sprawie uznania ram 
prawnych i nadzorczych Japonii za równo
ważne z wymogami rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

1.8.2014

181/2012 28.9.2012 Dz.U. L 341 z 13.12.2012, 
s. 35
Suplement EOG nr 70 
z 13.12.2012, s. 42

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca 
dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 
85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady

1.2.2014

45/2013 15.3.2013 Dz.U. L 231 z 29.8.2013, 
s. 19
Suplement EOG nr 49 
z 29.8.2013, s. 21

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. 
w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na 
etapie II podczas tankowania pojazdów silni
kowych na stacjach paliw

1.2.2014
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84/2013 3.5.2013 Dz.U. L 291 z 31.10.2013, 
s. 46
Suplement EOG nr 61 
z 31.10.2013, s. 53

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/627/UE 
z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 
uznania ram prawnych i nadzorczych Austra
lii za równoważne z wymogami rozporządze
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/628/UE 
z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 
uznania ram prawnych i nadzorczych Stanów 
Zjednoczonych Ameryki za równoważne 
z wymogami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 
w sprawie agencji ratingowych

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/630/UE 
z dnia 5 października 2012 r. w sprawie 
uznania ram prawnych i nadzorczych Kanady 
za równoważne z wymogami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych

1.8.2014

86/2013 3.5.2013 Dz.U. L 291 z 31.10.2013, 
s. 51
Suplement EOG nr 61 
z 31.10.2013, s. 58

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie płatności transgranicznych 
we Wspólnocie oraz uchylające rozporządze
nie (WE) nr 2560/2001

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 
2012 r. ustanawiające wymogi techniczne 
i handlowe w odniesieniu do poleceń prze
lewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmienia
jące rozporządzenie (WE) nr 924/2009

1.8.2014

89/2013 3.5.2013 Dz.U. L 291 z 31.10.2013, 
s. 55
Suplement EOG nr 61 
z 31.10.2013, s. 62

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. 
w sprawie formalności sprawozdawczych dla 
statków wchodzących do lub wychodzących 
z portów państw członkowskich i uchylająca 
dyrektywę 2002/6/WE

1.5.2014
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94/2013 3.5.2013 Dz.U. L 291 z 31.10.2013, 
s. 60
Suplement EOG nr 61 
z 31.10.2013, s. 68

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. doty
cząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE 
w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego 
i niektórych praw pokrewnych

1.8.2014

113/2013 14.6.2013 Dz.U. L 318 z 28.11.2013, 
s. 15
Suplement EOG nr 67 
z 28.11.2013, s. 17

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG

28.5.2014

114/2013 14.6.2013 Dz.U. L 318 z 28.11.2013, 
s. 16
Suplement EOG nr 67 
z 28.11.2013, s. 18

Dyrektywa Komisji 2012/7/UE z dnia 2 marca 
2012 r. zmieniająca, w celu dostosowania do 
postępu technicznego, część III załącznika II 
do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady odnośnie do bezpieczeństwa 
zabawek

1.4.2014

129/2013 14.6.2013 Dz.U. L 318 z 28.11.2013, 
s. 31
Suplement EOG nr 67 
z 28.11.2013, s. 36

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w spra
wie koordynacji procedur udzielania niektó
rych zamówień na roboty budowlane, 
dostawy i usługi przez instytucje lub pod
mioty zamawiające w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE

1.2.2014

158/2013 8.10.2013 Dz.U. L 58 z 27.2.2014, 
s. 10
Suplement EOG nr 13 
z 27.2.2014, s. 11

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1235/2010 z dnia 15 grudnia 
2010 r. zmieniające – w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesie
niu do produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi – rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
ustanawiające wspólnotowe procedury wyda
wania pozwoleń dla produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i do celów weterynaryj
nych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające 
Europejską Agencję Leków i rozporządzenie 
(WE) nr 1394/2007 w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej, sprosto
wane w Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 138

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmie
niająca – w zakresie nadzoru nad bezpieczeń
stwem farmakoterapii – dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów lecz
niczych stosowanych u ludzi, sprostowana 
w Dz.U. L 21 z 25.1.2011, s. 8 i Dz.U. L 276 
z 21.10.2011, s. 63

28.5.2014
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159/2013 8.10.2013 Dz.U. L 58 z 27.2.2014, 
s. 12
Suplement EOG nr 13 
z 27.2.2014, s. 14

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmie
niająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi – 
w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfał
szowanych produktów leczniczych do legal
nego łańcucha dystrybucji

1.6.2014

160/2013 8.10.2013 Dz.U. L 58 z 27.2.2014, 
s. 13
Suplement EOG nr 13 
z 27.2.2014, s. 15

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/26/UE z dnia 25 października 2012 r. 
zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

1.6.2014

163/2013 8.10.2013 Dz.U. L 58 z 27.2.2014, 
s. 16
Suplement EOG nr 13 
z 27.2.2014, s. 18

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1027/2012 z dnia 
25 października 2012 r. zmieniające rozpo
rządzenie (WE) nr 726/2004 w zakresie nad
zoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

28.5.2014

164/2013 8.10.2013 Dz.U. L 58 z 27.2.2014, 
s. 17
Suplement EOG nr 13 
z 27.2.2014, s. 19

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/53/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
norm jakości i bezpieczeństwa narządów 
ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia, 
sprostowana w Dz.U. L 243 z 16.9.2010, 
s. 68

1.7.2014

225/2013 13.12.2013 Dz.U. L 154 z 22.5.2014, 
s. 22
Suplement EOG nr 29 
z 22.5.2014, s. 21

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 
2012 r. w sprawie udostępniania na rynku 
i stosowania produktów biobójczych

1.6.2014

226/2013 13.12.2013 Dz.U. L 154 z 22.5.2014, 
s. 24
Suplement EOG nr 29 
z 22.5.2014, s. 23

Dyrektywa Komisji 2012/4/UE z dnia 
22 lutego 2012 r. zmieniająca dyrektywę 
Komisji 2008/43/WE w sprawie ustanowienia 
systemu oznaczania i śledzenia materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 
93/15/EWG

1.7.2014

9/2014 14.2.2014 Dz.U. L 211 z 17.7.2014, 
s. 13
Suplement EOG nr 42 
z 17.7.2014, s. 12

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie normaliza
cji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE 
i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europej
skiego i Rady nr 1673/2006/WE

1.8.2014
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15/2014 14.2.2014 Dz.U. L 211 z 17.7.2014, 
s. 22
Suplement EOG nr 42 
z 17.7.2014, s. 20

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 414/2013 z dnia 6 maja 2013 r. określa
jące procedurę wydawania pozwoleń dla 
takich samych produktów biobójczych zgod
nie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 736/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmienia
jące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do 
czasu trwania programu prac polegających na 
ocenie istniejących biobójczych substancji 
czynnych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2013 
z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozpo
rządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu 
do dodatkowych substancji czynnych 
w produktach biobójczych, podlegających oce
nie w ramach programu przeglądu

1.6.2014

19/2014 14.2.2014 Dz.U. L 211 z 17.7.2014, 
s. 27
Suplement EOG nr 42 
z 17.7.2014, s. 25

Decyzja wykonawcza Komisji 2011/633/UE 
z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wspól
nych specyfikacji rejestru infrastruktury 
kolejowej

Decyzja Komisji 2012/462/UE z dnia 23 lipca 
2012 r. zmieniająca decyzje 2002/731/WE, 
2002/732/WE, 2002/733/WE, 2002/735/WE 
i 2006/66/WE oraz uchylająca decyzję 
2002/730/WE, dotyczące technicznych specy
fikacji interoperacyjności

Decyzja Komisji 2012/463/UE z dnia 23 lipca 
2012 r. zmieniająca decyzje 2006/679/WE 
oraz 2006/860/WE dotyczące technicznych 
specyfikacji interoperacyjności

Decyzja Komisji 2012/464/UE z dnia 23 lipca 
2012 r. zmieniająca decyzje 2006/861/WE, 
2008/163/WE, 2008/164/WE, 2008/217/WE, 
2008/231/WE, 2008/232/WE, 2008/284/WE, 
2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 
2011/291/UE i 2011/314/UE dotyczące tech
nicznych specyfikacji interoperacyjności

1.7.2014

43/2014 8.4.2014 Dz.U. L 256 z 28.8.2014, 
s. 17
Suplement EOG nr 49 
z 28.8.2014, s. 17

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 837/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. 
zmieniające załącznik III do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 528/2012 w odniesieniu do wymogów 
informacyjnych dotyczących pozwoleń na 
produkty biobójcze

1.6.2014
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 945/2013 z dnia 2 października 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia cypermetryny jako 
istniejącej substancji czynnej do stosowania 
w produktach biobójczych typu 8

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 955/2013 z dnia 4 października 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia propikonazolu jako 
istniejącej substancji czynnej do stosowania 
w produktach biobójczych typu 9

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1032/2013 z dnia 24 października 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia kwasu bromoocto
wego jako istniejącej substancji czynnej do 
stosowania w produktach biobójczych typu 4

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1033/2013 z dnia 24 października 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia pentahydratu siar
czanu miedzi jako istniejącej substancji czyn
nej do stosowania w produktach biobójczych 
typu 2

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1034/2013 z dnia 24 października 2013 r. 
zatwierdzające fosforek glinu uwalniający fos
finę jako substancję czynną do stosowania 
w produktach biobójczych w grupie 
produktowej 20

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1035/2013 z dnia 24 października 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia kwasu benzoeso
wego jako istniejącej substancji czynnej do 
stosowania w produktach biobójczych typu 3 
i 4

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1036/2013 z dnia 24 października 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia etofenproksu jako 
istniejącej substancji czynnej do stosowania 
w produktach biobójczych typu 18

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1037/2013 z dnia 24 października 2013 r. 
zatwierdzające IPBC jako istniejącą substancję 
czynną do stosowania w produktach biobój
czych typu 6

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1038/2013 z dnia 24 października 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia tebukonazolu jako 
istniejącej substancji czynnej do stosowania 
w produktach biobójczych typu 7 i 10
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 1039/2013 z dnia 24 października 2013 r. 
w sprawie zmiany zatwierdzenia kwasu nona
nowego jako istniejącej substancji czynnej do 
stosowania w produktach biobójczych typu 2

44/2014 8.4.2014 Dz.U. L 256 z 28.8.2014, 
s. 20
Suplement EOG nr 49 
z 28.8.2014, s. 20

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 354/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zmian produktów biobójczych, na 
które udzielono pozwolenia zgodnie z rozpo
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 528/2012

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 564/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. 
w sprawie opłat i należności wnoszonych na 
rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania produk
tów biobójczych

1.6.2014

54/2014 8.4.2014 Dz.U. L 256 z 28.8.2014, 
s. 32
Suplement EOG nr 49 
z 28.8.2014, s. 28

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2013 
z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające 
załącznik III do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 66/2010 
w sprawie oznakowania ekologicznego UE

Decyzja Komisji 2013/641/UE z dnia 
7 listopada 2013 r. ustanawiająca kryteria 
ekologiczne przyznawania oznakowania eko
logicznego UE toaletom spłukiwanym 
i pisuarom

1.1.2015

95/2014 16.5.2014 Dz.U. L 310 z 30.10.2014, 
s. 60
Suplement EOG nr 63 
z 30.10.2014, s. 52

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie badania 
wypadków i incydentów w lotnictwie cywil
nym oraz zapobiegania im oraz uchylające 
dyrektywę 94/56/WE

1.12.2014

96/2014 16.5.2014 Dz.U. L 310 z 30.10.2014, 
s. 62
Suplement EOG nr 63 
z 30.10.2014, s. 53

Decyzja Komisji 2012/780/UE z dnia 
5 grudnia 2012 r. w sprawie praw dostępu do 
europejskiego centralnego archiwum zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa oraz odpowiedzi 
otrzymanych w związku z tymi zaleceniami, 
ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania 
wypadków i incydentów w lotnictwie cywil
nym oraz zapobiegania im oraz uchylającego 
dyrektywę 94/56/WE

1.12.2014
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