
INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 

WSPÓLNY KOMITET EOG 

Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne na 
podstawie art. 103 Porozumienia EOG w 2018 r., i powiązane decyzje 

(2019/C 332/06) 

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 odniesie
niu 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. Ponadto niektóre 
decyzje Wspólnego Komitetu EOG mogą wejść w życie dopiero po spełnieniu wymogów konstytucyjnych wyżej wymie
nionych decyzji i są one również wymienione poniżej.                                                              

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

106/2015 30.4.2015 Dz.U. L 211 z 4.8.2016, s. 
62. 
Suplement EOG nr 42 z 4.8. 
2016, s. 59. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w 
sprawie okresowych badań zdatności do ru-
chu drogowego pojazdów silnikowych i ich 
przyczep 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmie-
niająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w 
sprawie dokumentów rejestracyjnych pojaz-
dów 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w 
sprawie drogowej kontroli technicznej doty-
czącej zdatności do ruchu drogowego pojaz-
dów użytkowych poruszających się w Unii 

1.9.2018 

122/2016 3.6.2016 Dz.U. L 308 z 23.11.2017, 
s. 27. 
Suplement EOG nr 76 z 
23.11.2017, s. 32. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 
r. w sprawie tachografów stosowanych w 
transporcie drogowym i uchylające rozpo-
rządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w spra-
wie urządzeń rejestrujących stosowanych w 
transporcie drogowym oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie har-
monizacji niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 

1.9.2018 

191/2016 23.9.2016 Dz.U. L 80 z 22.3.2018, s. 
34. 
Suplement EOG nr 19 z 
22.3.2018, s. 47. 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2016/68 z dnia 21 stycznia 2016 r. w spra-
wie wspólnych procedur i specyfikacji ko-
niecznych do wzajemnego połączenia elek-
tronicznych rejestrów kart kierowcy 

1.9.2018 
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211/2016 28.10.2016 Dz.U. L 89 z 5.4.2018, s. 14. 
Suplement EOG nr 22 z 5.4. 
2018, s. 6. 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 usta-
nawiającego wymogi dotyczące budowy, 
sprawdzania, instalacji, użytkowania i na-
prawy tachografów oraz ich elementów 
składowych 

1.9.2018 

92/2017 5.5.2017 Jeszcze nieopublikowane. Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grud 
nia 2006 r. w sprawie produktów leczni-
czych stosowanych w pediatrii oraz zmienia-
jące rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dy-
rektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/ 
WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Rozporządzenie (WE) nr 1902/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grud 
nia 2006 r. zmieniające rozporządzenie 
1901/2006 w sprawie produktów leczni-
czych stosowanych w pediatrii 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 
r. dotyczące dodatkowego świadectwa 
ochronnego dla produktów leczniczych 
(wersja ujednolicona) 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2012 z 
dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające rozpo-
rządzenie (WE) nr 658/2007 dotyczące kar 
finansowych nakładanych za naruszenie 
pewnych obowiązków w związku z pozwo-
leniami na dopuszczenie do obrotu wydawa-
nymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

1.6.2018 

94/2017 5.5.2017 Jeszcze nieopublikowane. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 
zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodo-
wych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w 
sprawie współpracy administracyjnej za po-
średnictwem systemu wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w 
sprawie IMI”) 

1.1.2019 

104/2017 13.6.2017 Dz.U. L 142 z 7.6.2018, s. 1. 
Suplement EOG nr 37 z 7.6. 
2018, s. 1. 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/45 z 
dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające dyrek-
tywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 692/2008 w odniesieniu do innowacyj-
nych technologii mających na celu zmniej-
szenie emisji CO2 z lekkich pojazdów użyt-
kowych 

1.2.2019 

107/2017 13.6.2017 Dz.U. L 142 z 7.6.2018, s. 6. 
Suplement EOG nr 37 z 7.6. 
2018, s. 6. 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. usta-
nawiająca konkluzje dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do 
przemysłu metali nieżelaznych zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE 

1.6.2018 
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109/2017 16.6.2017 Dz.U. L 142 z 7.6.2018, s. 
41. 
Suplement EOG nr 37 z 7.6. 
2018, s. 9. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 
2009 r. określające normy emisji dla nowych 
samochodów osobowych w ramach zinte-
growanego podejścia Wspólnoty na rzecz 
zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów 
dostawczych 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie moni-
torowania i sprawozdawczości danych doty-
czących rejestracji nowych samochodów 
osobowych na mocy rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2011 z 
dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające 
szczegółowe przepisy dotyczące występo-
wania o odstępstwo od docelowych indywi-
dualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 
11 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) nr 443/2009 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 725/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. ustana-
wiające procedurę zatwierdzania i poświad-
czania technologii innowacyjnych umożli-
wiających zmniejszenie emisji CO2 

pochodzących z samochodów osobowych 
na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 429/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmie-
niające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 
w celu określenia wspólnego formatu powia-
damiania o błędach przez producentów sa-
mochodów osobowych 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 396/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1014/2010 w odniesieniu do pewnych wy-
mogów dotyczących monitorowania emisji 
CO2 z nowych samochodów osobowych 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 397/2013 z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 443/2009 w odniesieniu do moni-
torowania emisji CO2 z nowych samocho-
dów osobowych 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 333/2014 z dnia 11 marca 
2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 w celu określenia warunków 
osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji 
CO2 z nowych samochodów osobowych 
przewidzianego na 2020 r. 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2015/6 z dnia 31 października 2014 r. zmie-
niające załącznik I do rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009 w celu uwzględnienia zmian masy 
nowych samochodów osobowych zarejes-
trowanych w latach 2011, 2012 i 2013 

1.2.2019 
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111/2017 16.6.2017 Dz.U. L 142 z 7.6.2018, s. 
45. 
Suplement EOG nr 37 z 7.6. 
2018, s. 14. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 
11 maja 2011 r. określające normy emisji 
dla nowych lekkich samochodów dosta-
wczych w ramach zintegrowanego podejścia 
Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lek-
kich pojazdów dostawczych 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
205/2012 z dnia 6 stycznia 2012 r. zmienia-
jące załącznik II do rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 w odniesieniu do źródeł danych i 
parametrów danych przekazywanych przez 
państwa członkowskie 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w 
sprawie monitorowania i sprawozdawczości 
danych dotyczących rejestracji nowych lek-
kich samochodów dostawczych zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 510/2011 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
114/2013 z dnia 6 listopada 2012 r. uzupeł-
niające rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesie-
niu do zasad dotyczących wniosków o 
odstępstwo od indywidualnych docelowych 
poziomów emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
1047/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmie-
niające rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 114/2013 w celu skorygowania śred-
niego indywidualnego poziomu emisji CO2 

producenta Piaggio w 2010 r. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 253/2014 z dnia 26 lutego 
2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
510/2011 w celu określenia warunków 
osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji 
CO2 z nowych lekkich samochodów dosta-
wczych przewidzianego na 2020 r. 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
404/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmienia-
jące załącznik II do rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 w odniesieniu do monitorowania 
emisji CO2 z nowych lekkich samochodów 
dostawczych, którym udzielono homologa-
cji typu w wyniku procesu wielostopniowej 
homologacji typu 

1.2.2019 
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 410/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze 
(UE) nr 293/2012 w odniesieniu do monito-
rowania emisji CO2 z nowych lekkich samo-
chodów dostawczych, którym udzielono ho-
mologacji typu w wyniku procesu 
wielostopniowej homologacji typu 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 427/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. usta-
nawiające procedurę zatwierdzania i po-
świadczania technologii innowacyjnych 
umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 

pochodzących z lekkich pojazdów dosta-
wczych na podstawie rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 

112/2017 13.6.2017 Dz.U. L 142 z 7.6.2018, s. 
10. 
Suplement EOG nr 37 z 7.6. 
2018, s. 18. 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
482/2014 z dnia 4 marca 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie delegowane (UE) nr 
114/2013 w odniesieniu do średniego indy-
widualnego poziomu emisji CO2 producenta 
Great Wall Motor Company Limited w 2010 
r. 

1.2.2019 

129/2017 7.7.2017 Jeszcze nieopublikowane. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w 
sprawie projektu wspólnego logo umożli-
wiającego identyfikację osób oferujących 
ludności produkty lecznicze w sprzedaży na 
odległość oraz w sprawie technicznych, 
elektronicznych i kryptograficznych wymo-
gów umożliwiających sprawdzenie auten-
tyczności wspólnego logo 

1.6.2018 

145/2017 7.7.2017 Jeszcze nieopublikowane. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2017/548 z dnia 23 marca 2017 r. ustana-
wiające standardowy formularz pisemnego 
oświadczenia w sprawie usunięcia lub naru-
szenia plomby tachografu 

1.9.2018 

204/2017 27.10.2017 Jeszcze nieopublikowane. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2017/748 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmie-
niające załącznik I do rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 w celu uwzględnienia zmian masy 
nowych lekkich samochodów dostawczych 
zarejestrowanych w latach 2013, 2014 i 
2015 

1.2.2019 

237/2017 15.12.2017 Jeszcze nieopublikowane. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w 
sprawie procedury wydawania europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz stosowania me-
chanizmu ostrzegania na podstawie dyrek-
tywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady 

1.1.2019 
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247/2017 15.12.2017 Jeszcze nieopublikowane. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2017/1499 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmie-
niające załączniki I i II do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 w celu ich dostosowania do zmian 
regulacyjnej procedury badań w zakresie po-
miaru emisji CO2 z lekkich samochodów do-
stawczych 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2017/1502 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmie-
niające załączniki I i II do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009 w celu ich dostosowania do zmian 
regulacyjnej procedury badań w zakresie po-
miaru emisji CO2 z lekkich pojazdów dosta-
wczych 

1.2.2019 

248/2017 15.12.2017 Jeszcze nieopublikowane. 2013/128/UE: Decyzja wykonawcza Komi
sji z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie za-
twierdzenia stosowania diod elektrolumines-
cencyjnych w niektórych funkcjach 
oświetlenia pojazdu kategorii M1 jako tech-
nologii innowacyjnej służącej zmniejszeniu 
emisji CO2 z samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
2013/341/UE: Decyzja wykonawcza Komi
sji z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie za-
twierdzenia wysokosprawnego alternatora 
Valeo („Valeo Efficient Generation Alterna-
tor”) jako technologii innowacyjnej umożli-
wiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzą-
cych z samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
2013/451/UE: Decyzja wykonawcza Komi
sji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie za-
twierdzenia systemu hermetyzacji komory 
silnika firmy Daimler jako technologii inno-
wacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji 
CO2 pochodzących z nowych samochodów 
osobowych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009 
2013/529/UE: Decyzja wykonawcza Komi
sji z dnia 25 października 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia, na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009, opracowanego przez przedsię-
biorstwo Bosch systemu do nawigacyjnego 
prekondycjonowania stanu naładowania 
akumulatora w pojazdach hybrydowych ja-
ko technologii innowacyjnej umożliwiającej 
zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z sa-
mochodów osobowych 

1.2.2019 
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2014/128/UE: Decyzja wykonawcza Komi
sji z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie za-
twierdzenia stosowania modułu świateł mi-
jania z diodami elektroluminescencyjnymi 
„E-Light” jako technologii innowacyjnej 
umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 po-
chodzących z samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
2014/465/UE: Decyzja wykonawcza Komi
sji z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zatwier-
dzenia wysokosprawnego alternatora DEN-
SO jako technologii innowacyjnej 
umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 po-
chodzących z samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 oraz 
zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 
2013/341/UE 
2014/806/UE: Decyzja wykonawcza Komi
sji z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia fotowoltaicznego szyberda-
chu Webasto wspomagającego ładowanie 
akumulatora jako technologii innowacyjnej 
umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 po-
chodzących z samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2015/158 z dnia 30 stycznia 2015 r. w spra-
wie zatwierdzenia dwóch wysokosprawnych 
alternatorów Robert Bosch GmbH jako tech-
nologii innowacyjnych umożliwiających re-
dukcję emisji CO2 pochodzących z samocho-
dów osobowych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2015/206 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia energooszczędnego oświetle-
nia zewnętrznego wykorzystującego diody 
elektroluminescencyjne firmy Daimler AG 
jako technologii innowacyjnej umożliwiają-
cej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z 
nowych samochodów osobowych na pod-
stawie rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2015/279 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia fotowoltaicznego szyberda-
chu Asola wspomagającego ładowanie aku-
mulatora jako technologii innowacyjnej 
umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 po-
chodzących z samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2015/295 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia wysokosprawnego alternato-
ra MELCO GXi jako technologii innowacyj-
nej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 

pochodzących z samochodów osobowych 
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na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2015/1132 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia funkcji automatycznego odłą-
czenia biegu Porsche AG jako technologii in-
nowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie 
emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2015/2280 z dnia 7 grudnia 2015 r. w spra-
wie zatwierdzenia wysokosprawnego alter-
natora DENSO jako technologii innowacyj-
nej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 

pochodzących z samochodów osobowych 
na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2016/160 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia produkowanego przez Toyota 
Motor Europe energooszczędnego oświetle-
nia zewnętrznego wykorzystującego diody 
elektroluminescencyjne jako technologii in-
nowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie 
emisji CO2 pochodzących z nowych samo-
chodów osobowych na podstawie rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2016/265 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia generatora/silnika MELCO w 
charakterze technologii innowacyjnej umoż-
liwiającej zmniejszenie emisji CO2 pocho-
dzących z samochodów osobowych na pod-
stawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2016/362 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia zbiornika entalpicznego 
przedsiębiorstwa MAHLE Behr GmbH & 
Co. KG jako technologii innowacyjnej umoż-
liwiającej zmniejszenie emisji CO2 pocho-
dzących z samochodów osobowych na pod-
stawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2016/587 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w spra-
wie zatwierdzenia technologii stosowanej w 
energooszczędnym oświetleniu zewnętrz-
nym pojazdów wykorzystującym diody elek-
troluminescencyjne jako technologii inno-
wacyjnej umożliwiającej zmniejszenie 
emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2016/588 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w spra-
wie zatwierdzenia technologii stosowanej w 
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wysokosprawnych alternatorach 12 wolto-
wych jako technologii innowacyjnej umożli-
wiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzą-
cych z samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2016/1721 z dnia 26 września 2016 r. w 
sprawie zatwierdzenia produkowanego 
przez Toyotę energooszczędnego oświetle-
nia zewnętrznego wykorzystującego diody 
elektroluminescencyjne do stosowania w ze-
lektryfikowanych pojazdach hybrydowych 
bez doładowania zewnętrznego jako techno-
logii innowacyjnej umożliwiającej zmniej-
szenie emisji CO2 pochodzących z samocho-
dów osobowych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 443/2009 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2016/1926 z dnia 3 listopada 2016 r. w 
sprawie zatwierdzenia dachu fotowoltaicz-
nego ładującego akumulator jako technolo-
gii innowacyjnej umożliwiającej zmniejsze-
nie emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009 

28/2018 9.2.2018 Jeszcze nieopublikowane. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1941 z 
dnia 24 października 2017 r. zmieniające 
załącznik II do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 w 
sprawie oznakowania ekologicznego UE 

1.8.2018 

48/2018 23.3.2018 Jeszcze nieopublikowane. Dyrektywa Komisji (UE) 2017/1572 z dnia 
15 września 2017 r. uzupełniająca dyrekty-
wę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do zasad i wytycznych 
dobrej praktyki wytwarzania produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 

1.12.2018 

71/2018 23.3.2018 Jeszcze nieopublikowane. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 
2017/785 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia stosowania w napędzanych 
przez konwencjonalny silnik spalinowy sa-
mochodach osobowych wysokosprawnych 
12-woltowych zespołów silnikowo-prądni-
cowych jako technologii innowacyjnej 
umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 po-
chodzących z samochodów osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2017/1152 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustana-
wiające metodę określania parametrów kore-
lacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian 
w regulacyjnej procedurze badań w odniesie-
niu do lekkich samochodów dostawczych 
oraz zmieniające rozporządzenie wykona-
wcze (UE) nr 293/2012 

1.2.2019 
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2017/1153 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustana-
wiające metodę określania parametrów kore-
lacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian 
w regulacyjnej procedurze badań oraz zmie-
niające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 

73/2018 23.3.2018 Jeszcze nieopublikowane. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2017/1231 z dnia 6 czerwca 2017 r. zmie-
niające rozporządzenie wykonawcze (UE) 
2017/1153 ustanawiające metodę określa-
nia parametrów korelacji niezbędnych do 
odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej pro-
cedurze badań w celu wyjaśnienia elemen-
tów procedury oraz zmieniające rozporzą-
dzenie (UE) nr 1014/2010 

1.2.2019 

154/2018 6.7.2018 Dz.U. L 183 z 19.7.2018, s. 
23. 
Suplement EOG nr 46 z 
19.7.2018, s. 1. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) 

20.7.2018   

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.10.2019                                                                                                                                         C 332/15   


	Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne na podstawie art. 103 Porozumienia EOG w 2018 r., i powiązane decyzje 2019/C 332/06

