
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 13/2013 

z dnia 1 lutego 2013 r. 

zmieniająca załącznik IV (Energia) i załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności 
jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 
22 października 2008 r. dotyczącą wspólnotowej proce
dury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii 
elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysło
wych ( 1 ). 

(2) Dyrektywa 2008/92/WE uchyla dyrektywę Rady 
90/377/EWG ( 2 ), która jest uwzględniona w Porozu
mieniu EOG i którą w związku z powyższym należy 
uchylić w ramach Porozumienia EOG. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki IV i XXI 
do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku IV do Porozumienia EOG pkt 7 (dyrektywa Rady 
90/377/EWG) otrzymuje brzmienie: 

„32008 L 0092: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca 
wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen 
gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców prze
mysłowych (Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 9) ( 1 ). 

___________ 
( 1 ) Podano w niniejszym dokumencie wyłącznie dla celów 

informacyjnych: na temat zastosowania zob. załącznik 
XXI dotyczący statystyki.”. 

Artykuł 2 

W załączniku XXI do Porozumienia EOG pkt 26 (dyrektywa 
Rady 90/377/EWG) otrzymuje brzmienie: 

„32008 L 0092: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca 
wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen 
gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców prze
mysłowych (Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 9). 

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej dyrektywy 
odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

Liechtenstein zostaje zwolniony z obowiązków przewidzia
nych w niniejszej dyrektywie, z wyjątkiem obowiązku dostar
czania danych dotyczących cen przemysłowych energii elek
trycznej dla grupy końcowych odbiorców przemysłowych IC 
oraz gazu dla grupy końcowych odbiorców przemysłowych 
I3. Dane te (3 poziomy cen: ceny bez podatków i opłat; ceny 
bez VAT i innych podatków podlegających zwrotowi; ceny 
zawierające wszystkie podatki, opłaty i VAT) dostarcza się 
co pół roku w terminie 2 miesięcy po upływie okresu odnie
sienia za pośrednictwem odpowiednich kwestionariuszy 
udostępnianych przez Eurostat.”. 

Artykuł 3 

Teksty dyrektywy 2008/92/WE w języku islandzkim i norwe
skim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2013 r., 
pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzia
nych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 5 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Przewodniczący

PL L 144/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.5.2013 

( 1 ) Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 9. 
( 2 ) Dz.U. L 185 z 17.7.1990, s. 16. (*) Wskazano wymogi konstytucyjne.
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