
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 37/2009 

z dnia 17 marca 2009 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 131/2008 
z dnia 5 grudnia 2008 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 paździer
nika 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie 
w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) 
nr 1101/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego 
Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja ujednolicona) ( 3 ). 

(4) Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1101/2008 uchyla uwzględnione w Porozumieniu rozporządzenie 
(Euratom, EWG) nr 1588/90 ( 4 ), które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozu
mienia. 

(5) Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1101/2008 stanowi ujednoliconą wersję rozporządzenia 
(Euratom, EWG) nr 1588/90 i dlatego należy utrzymać w mocy obecne dostosowania EOG do 
tego aktu, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 

1) po pkt 18v (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008) wprowadza się punkt 
w brzmieniu: 

„18va. 32008 R 1062: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. 
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 
dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie 
w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości 
(Dz.U. L 285 z 29.10.2008, s. 3).”;
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( 1 ) Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 40. 
( 2 ) Dz.U. L 285 z 29.10.2008, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 70. 
( 4 ) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, s. 1.



2) tekst punktu 17 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1588/90) otrzymuje brzmienie: 

„32008 R 1101: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich 
danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, 
s. 70). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących 
dostosowań: 

a) w art. 2 dodaje się literę w brzmieniu: 

»k) pracownicy Urzędu Statystycznego EFTA: pracownicy sekretariatu EFTA pracujący 
w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich.«; 

b) w art. 5 ust. 1 zdanie drugie słowo »Eurostatu« zastępuje się słowami »Eurostatu i Urzędu Statys
tycznego EFTA«; 

c) w art. 5 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

»Poufne dane statystyczne przekazywane do Eurostatu przez Urząd Statystyczny EFTA są dostępne 
również dla pracowników tego urzędu.«; 

d) w art. 6 słowo »Eurostatu« odczytuje się do tych celów jako obejmujące Urząd Statystyczny EFTA.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1062/2008 i (WE, Euratom) nr 1101/2008 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 18 marca 2009 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 17 marca 2009 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
przewodniczący 

Alan SEATTER
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


