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EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA 

NR 1/2016/SC 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wewnętrznego podziału kosztów [2016/1660] 

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Składki Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (zwanych dalej „państwami EFTA”) na rzecz mechanizmu finansowego EOG 
na lata 2014–2021 zostają podzielone na siedem rocznych transz i ustalone na podstawie art. 2. 

Artykuł 2 

1. Składki państw EFTA na rzecz mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021 są obliczane na podstawie 
produktu krajowego brutto (PKB). 

2. Składka na dany rok budżetowy t dla danego państwa EFTA jest obliczana na podstawie dostępnych danych na 
temat PKB za rok t – 2 i odpowiada udziałowi PKB tego państwa (t – 2) w łącznym PKB (t – 2) państw EFTA. 

3. Odpowiednie dane na temat PKB, na podstawie których oblicza się składki na dany rok t, są przekazywane 
corocznie przez państwa EFTA przed dniem 1 marca. Dane dotyczą roku t – 2. 

4. Składki są wyrażone w euro. 

Artykuł 3 

Przystąpienie państwa EFTA do UE nie wpływa na jego zobowiązanie do przekazania składki na rzecz mechanizmu 
finansowego EOG na lata 2014–2021, zgodnie z niniejszą decyzją. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej wejścia w życie lub z dniem tymczasowego zastosowania aktu 
prawnego ustanawiającego mechanizm finansowy EOG na lata 2014–2021. 
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Artykuł 5 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Stałego Komitetu 

Kurt JÄGER Kristinn F. ÁRNASON 

Przewodniczący Sekretarz Generalny   

ZAŁĄCZNIK 

Stały Komitet wyraża zgodę na to, aby przed zakończeniem ewentualnych negocjacji na temat składek finansowych po 
2021 r. mających na celu ograniczenie różnic ekonomicznych i społecznych na terytorium EOG, dokonać przeglądu 
mechanizmu podziału kosztów z uwagi na zmianę podstawy obliczania z PKB na PNB.  
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