
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 89/2009 

z dnia 3 lipca 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 73/2009 
z dnia 29 maja 2009 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicz
nego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 
2009 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 
definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących 
przekazywania danych oraz analiz wykonalności ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 
2009 r. przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia 
pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 ( 4 ). 

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca 
2008 r. ustanawiające na 2008 r. wykaz Prodcom produktów przemysłowych przewidziany rozpo
rządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 ( 5 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 

1) po pkt 18y (rozporządzenie (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt 
w brzmieniu: 

„18z. 32008 R 1338: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 354, 31.12.2008, s. 70). 

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

Liechtenstein jest zwolniony z obowiązku gromadzenia danych wymaganych przez rozporzą
dzenie, z wyjątkiem danych, o których mowa w załącznikach II (Opieka zdrowotna) i III (Przy
czyny zgonów).”;
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( 1 ) Dz.U. L 232 z 3.9.2009, s. 30. 
( 2 ) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70. 
( 3 ) Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 3. 
( 4 ) Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 7. 
( 5 ) Dz.U. L 18 z 22.1.2009, s. 1.



2) po pkt 18va (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008) wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„18vb. 32009 R 0019: rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 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 definicji 
wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących prze
kazywania danych oraz analiz wykonalności (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 3).”; 

3) po pkt 18an (rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008) wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„18ao. 32009 R 0020: rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyj
mujące specyfikacje modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy 
z życiem rodzinnym, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 9 
z 14.1.2009, s. 7).”; 

4) po pkt 4af (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2007) wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„4ag. 32009 R 0036: rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca 2008 r. ustanawiające 
na 2008 r. wykaz Prodcom produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady 
(EWG) nr 3924/91 (Dz.U. L 18 z 22.1.2009, s. 1).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1338/2008, (WE) nr 19/2009, (WE) nr 20/2009 oraz (WE) nr 36/2009 
w języku 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 4 lipca 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 3 lipca 2009 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Oda Helen SLETNES 
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


