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DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 74/2009

z dnia 29 maja 2009 r.

zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar
czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie 
o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu
mieniem”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik  XXII do Porozumienia został zmieniony decy
zją Wspólnego Komitetu EOG nr  39/2009 z  dnia
17 marca 2009 r.

(1)  Dz.U. L 130 z 28.5.2009, s. 34.

 (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyj
mujące określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(2)  Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.

 (2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji (WE) nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmie
niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla
mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Międzyna
rodowego Standardu Rachunkowości  (MSR) 23

(3)  Dz.U. L 338 z 17.12.2008, s. 10.

 (3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji (WE) nr 1261/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmie
niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla
mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Międzyna
rodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) 2

(4)  Dz.U. L 338 z 17.12.2008, s. 17.

 (4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji (WE) nr 1262/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmie
niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla
mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Interpreta
cji  13 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)

(5)  Dz.U. L 338 z 17.12.2008, s. 21.

 (5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji (WE) nr 1263/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmie
niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 

zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla
mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Interpreta
cji  14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)

(6)  Dz.U. L 338 z 17.12.2008, s. 25.

 (6).

(7) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmie
niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla
mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Międzyna
rodowego Standardu Rachunkowości  (MSR) 1

(7)  Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 3.

 (7).

(8) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji  (WE) nr  53/2009 z  dnia 21  stycznia  2009  r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmu
jące określone międzynarodowe standardy rachunkowoś
ci zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 
Parlamentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości  (MSR)  32 
i MSR 1

(8)  Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 23.

 (8).

(9) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji  (WE) nr  69/2009 z  dnia 23  stycznia  2009  r. zmie
niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla
mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do zmian do 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan
sowej  (MSSF)  1 oraz do Międzynarodowego Standardu 
Rachunkowości  (MSR) 27

(9)  Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 10.

 (9).

(10) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji  (WE) nr  70/2009 z  dnia 23  stycznia  2009  r. zmie
niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla
mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Zmian 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF)

(10) Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 16.

 (10).

(11) Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 uchyla rozporządze
nie Komisji  (WE) nr  1725/2003

(11) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, s. 1.

 (11), które jest uwzględ
nione w  Porozumieniu  i  które w  związku z  powyższym 
należy uchylić w ramach Porozumienia,

LP9002.9.3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:130:0034:0034:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0001:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0010:0010:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0017:0017:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0021:0021:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0025:0025:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0003:0003:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:017:0023:0023:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0010:0010:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0016:0016:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:261:0001:0001:PL:PDF


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku  XXII do Porozumienia pkt  10ba (rozporządzenie 
Komisji  (WE) nr 1725/2003) otrzymuje brzmienie:

„32008 R  1126: rozporządzenie Komisji  (WE) nr  1126/2008 
z dnia 29  listopada 2003 r. przyjmujące określone międzynaro
dowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego  i  Rady (Dz.U.  L  320 
z 29.11.2008, s. 1), zmienione:

— 32008 R  1260: rozporządzeniem Komisji  (WE) 
nr  1260/2008 z  dnia 10  grudnia  2008  r. (Dz.U.  L  338 
z 17.12.2008, s. 10), 

— 32008 R  1261: rozporządzeniem Komisji  (WE) 
nr  1261/2008 z  dnia 16  grudnia  2008  r. (Dz.U.  L  338 
z 17.12.2008, s. 17), 

— 32008 R  1262: rozporządzeniem Komisji  (WE) 
nr  1262/2008 z  dnia 16  grudnia  2008  r. (Dz.U.  L  338 
z 17.12.2008, s. 21), 

— 32008 R  1263: rozporządzeniem Komisji  (WE) 
nr  1263/2008 z  dnia 16  grudnia  2008  r. (Dz.U.  L  338 
z 17.12.2008, s. 25), 

— 32008 R  1274: rozporządzeniem Komisji  (WE) 
nr  1274/2008 z  dnia 17  grudnia  2008  r. (Dz.U.  L  339 
z 18.12.2008, s. 3), 

— 32009 R 0053: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 53/2009 
z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 23), 

— 32009 R 0069: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/2009 
z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 10), 

— 32009 R 0070: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2009 
z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 16).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń  (WE) nr  1126/2008, (WE) nr  1260/2008, 
(WE) nr  1261/2008, (WE) nr  1262/2008, (WE) nr  1263/2008, 
(WE) nr  1274/2008, (WE) nr  53/2009, (WE) nr  69/2009 
oraz (WE) nr 70/2009 w językach islandzkim i norweskim, które 
zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędo
wego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod 
warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi
kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Su
plemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER

Przewodniczący 
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