
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 126/2008

z dnia 7 listopada 2008 r.

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu
jącym 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 108/2008
z dnia 26 września 2008 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów
według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja
2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych
statystyk w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów
czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą
przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu
odniesienia i okresu odniesienia (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca
2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr
322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów nauko
wych (4).

(5) Rozporządzenie (WE) nr 451/2008 uchyla z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r. uwzględnione
w Porozumieniu rozporządzenie (EWG) nr 3696/93 (5), które w związku z powyższym należy
uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst pkt 20b (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93) otrzymuje brzmienie:

„32008 R 0451: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia
2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65).”;

PL18.12.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/119

(1) Dz.U. L 309 z 20.11.2008, s. 37.
(2) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65.
(3) Dz.U. L 140 z 30.5.2008, s. 5.
(4) Dz.U. L 166 z 27.6.2008, s. 16.
(5) Dz.U. L 342 z 31.12.1993, s. 1.



2) po pkt 2c (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„2d. 32008 R 0472: rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie
pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE
Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według
NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu
odniesienia (Dz.U. L 140 z 30.5.2008, s. 5).”;

3) w pkt 17b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32008 R 0606: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 606/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. (Dz.U.
L 166 z 27.6.2008, s. 16).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 451/2008, (WE) nr 472/2008 i (WE) nr 606/2008 w języku islandzkim
i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są
autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2008 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 7 listopada 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


