
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 199/2013 

z dnia 8 listopada 2013 r. 

zmieniająca załącznik V (Swobodny przepływ pracowników) 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 decyzję wyko
nawczą Komisji 2012/733/UE z dnia 26 listopada 
2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie 
do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrud
nienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustano
wienia EURES ( 1 ). 

(2) Decyzja wykonawcza 2012/733/UE uchyla, ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2014 r., decyzję Komisji 
2003/8/WE ( 2 ), która została włączona do Porozumienia 
EOG i którą należy w związku z tym uchylić na mocy 
Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 
2014 r. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik V do Poro
zumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku V do Porozumienia EOG wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) po pkt 2 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 492/2011) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„2a. 32012 D 0733: decyzja wykonawcza Komisji 
2012/733/UE z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert 
zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich 
równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES 
(Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 21).”; 

2) tekst pkt 7 (decyzja Komisji 2003/8/WE) skreśla się ze skut
kiem od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Artykuł 2 

Teksty decyzji wykonawczej 2012/733/UE 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 9 listopada 2013 r., 
pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzia
nych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 21. 
( 2 ) Dz.U. L 5 z 10.1.2003, s. 16. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


	Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 199/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik V (Swobodny przepływ pracowników) do Porozumienia EOG

