
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 112/2009 

z dnia 22 października 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 103/2009 
z dnia 25 września 2009 r. ( 1 ). 

(2) Do Porozumienia należy włączyć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych 
i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 ( 2 ). 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/88 ( 3 ), które jest 
uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozu
mienia, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Tekst pkt 23 (rozporządzenie Komisji (EWG/nr 571/88) w załączniku XXI do Porozumienia otrzymuje 
brzmienie: 

„32008 R 1166: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji 
rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14). 

Do celów niniejszego Porozumienia rozporządzenie odczytuje się z następującymi dostosowaniami: 

a) Państwa EFTA nie będą związane rozbiciem regionalnym danych, jak to jest wymagane 
w niniejszym rozporządzeniu. Jednakże państwa te gwarantują wielkość próby zapewniającą uzys
kanie podziału danych innych niż regionalne w sposób reprezentatywny. 

b) Państwa EFTA nie są zobowiązane do zbierania danych na temat wdrażania środków związanych 
z rozwojem obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005. 

c) Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Liechtensteinu.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 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 23 października 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet 
EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).
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( 1 ) Dz.U. L 304 z 19.11.2009, s. 21. 
( 2 ) Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14. 
( 3 ) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, s. 1. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.



Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2009 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Oda Helen SLETNES 
Przewodniczący
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