
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

nr 156/2005

z dnia 2 grudnia 2005 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostoso-
wującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”,
w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 128/
2005 (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca
2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób loso-
wych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować
w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do groma-
dzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych (2)

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/288/WE z dnia 18 marca 2005 r. zmie-
niającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE
w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecz-
nych (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2005 z dnia 15 marca
2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91 w sprawie przekazywania przez
Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycz-
nych dotyczących połowów nominalnych (4),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 18ah (rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005) dodaje się punkt w następującym brzmieniu:

„18ai. 32005 R 0430: rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wyko-
nujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych
dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować
w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do groma-
dzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych (Dz.U. L 71 z 17.3.2005, str. 36).”;

2) w pkt. 22 (decyzja Komisji 97/80/WE) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„— 32005 D 0288: decyzją Komisji nr 2005/288/WE (Dz.U. L 88 z 7.4.2005, str. 10).”;

3) w pkt. 25a (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3880/91) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„— 32005 R 0448: rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2005 (Dz.U. L 74 z 19.3.2005, str. 5).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 430/2005 i (WE) nr 448/2005 oraz decyzji 2005/288/WE w językach
islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej, są autentyczne.
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(1) Dz.U. L 339 z 22.12.2005, str. 53.
(2) Dz.U. L 71 z 17.3.2005, str. 36.
(3) Dz.U. L 88 z 7.4.2005, str. 10.
(4) Dz.U. L 74 z 19.3.2005, str. 5.



Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG
otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Artykuł 4

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2005 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych


