
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 200/2014 

z dnia 25 września 2014 r. 

zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/1268] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europej
skiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (1) zostało włączone do Porozumienia 
EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (2). 

(2)  Należy zatem dostosować termin przedstawienia właściwemu organowi nadzorczemu należycie uzasadnionego 
wniosku o przyznanie odstępstwa, który został określony w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 549/2013 na 
nie później niż dnia 17 października 2013 r., w celu umożliwienia państwom EFTA złożenia wniosku o 
przyznanie odstępstwa zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W pkt 19z (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013) w załączniku XXI do Porozumienia 
EOG wprowadza się następujące zmiany:  

1) oznaczenia b) i c) otrzymują odpowiednio oznaczenia c) i d);  

2) dodaje się oznaczenie w brzmieniu: 

„b)  W art. 6 ust. 3 wyrazy »17 października 2013 r.« w odniesieniu do państw EFTA zastępuje się wyrazami 
»3 miesiące po wejściu w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 200/2014 z dnia 25 września 2014 r.«”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji 
przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Kurt JÄGER 

Przewodniczący  

30.7.2015 L 202/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1. 
(2) Dz.U. L 256 z 28.8.2014, s. 35. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
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