
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 44/2011 

z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, 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 XXI do Porozumienia został zmieniony 
decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2010 z dnia 
1 października 2010 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. 
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk 
Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 
wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parla
mentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczą
cych kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach 
w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań doty
czących doboru próby, dokładności i jakości ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. 
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego 
tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji 
i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk 
dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się 
przez całe życie ( 4 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) po pkt 28e (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009) 
wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„28f. 32010 R 0821: rozporządzenie Komisji (UE) nr 
821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk 

Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego 
(Dz.U. L 246 z 18.9.2010, s. 1).”; 

2) w pkt 18r (rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006) 
dodaje się, co następuje: 

„ , zmienione: 

— 32010 R 0822: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
822/2010 z dnia 17 września 2010 r. (Dz.U. L 246 
z 18.9.2010, s. 18).”; 

3) po pkt 18w (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 452/2008) wprowadza się punkt 
w brzmieniu: 

„18wa. 32010 R 0823: rozporządzenie Komisji (UE) nr 
823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego 
tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji 
i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do 
statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie 
uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 246 
z 18.9.2010, s. 33).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (UE) nr 821/2010, (UE) nr 822/2010 
i (UE) nr 823/2010 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 2 kwietnia 2011 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 oraz 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Pełniący obowiązki Przewodniczącego
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( 1 ) Dz.U. L 332 z 16.12.2010, s. 62. 
( 2 ) Dz.U. L 246 z 18.9.2010, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 246 z 18.9.2010, s. 18. 
( 4 ) Dz.U. L 246 z 18.9.2010, s. 33. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


