
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 46/2011 

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 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1090/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. dotyczące zmiany dyrektywy 
2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych 
w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą 
morską ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do mini
malnych norm jakości ważenia zharmonizowanych 
wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 ( 3 ). 

(4) Rozporządzenie (UE) nr 1114/2010 uchyla rozporzą
dzenie Komisji (WE) nr 2454/97 ( 4 ), które jest uwzględ
nione w Porozumieniu i które w związku z powyższym 
należy uchylić w ramach Porozumienia ze skutkiem od 
dnia 1 stycznia 2012 r., 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w pkt 7b (dyrektywa 2009/42/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32010 R 1090: rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1090/2010 z dnia 24 listopada 
2010 r. (Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 1).”; 

2) tekst pkt 19f (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97) ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r. otrzymuje brzmienie: 

„32010 R 1114: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 
z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odnie
sieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizo
wanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) 
i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (Dz.U. 
L 316 z 2.12.2010, s. 4).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (UE) nr 1090/2010 i (UE) nr 
1114/2010 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

PL 30.6.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171/47 

( 1 ) Dz.U. L 332 z 16.12.2010, s. 62. 
( 2 ) Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 316 z 2.12.2010, s. 4. 
( 4 ) Dz.U. L 340 z 11.12.1997, s. 24. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


