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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 24. dubna 2012
o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XXI
(Statistika) Dohody o EHP
(2012/228/EU)
systému národních a regionálních účtů ve Společenství (4)
již vyňato z Evropského systému národních a regionál
ních účtů, musí být rovněž zproštěno od závazků vyplý
vajících z evropských environmentálních hospodářských
účtů.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 338 odst. 1 a čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listo
padu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě
o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1
odst. 3 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha XXI Dohody o Evropském hospodářském prosto
ru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) obsahuje zvláštní usta
novení a ujednání týkající se statistiky.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských
environmentálních hospodářských účtech (3) by mělo
být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

(4)

V případě Islandu musí být přílohy I, II a III nařízení (EU)
č. 691/2011 provedeny do dvou let od první lhůty pro
předávání, aby se umožnil další rozvoj islandských
národních environmentálních účtů.

(5)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl
vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Postoj, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru
EHP k navrhované změně přílohy XXI (Statistika) Dohody
o EHP, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP
připojeného k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 24. dubna 2012.
Za Radu
předseda

Protože Lichtenštejnsko je podle nařízení Rady (ES)
č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském

(1) Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
(2) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
(3) Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 1.

N. WAMMEN

(4) Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.
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NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2012
ze dne …,
kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (1)
ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodář
ském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek
98 této dohody,

a) V případě Islandu se provedení příloh I, II a III
nařízení (EU) č. 691/2011 uskuteční do dvou let
od uplynutí lhůty pro první předávání údajů.
b) Nařízení (EU) č. 691/2011 se nevztahuje na Lich
tenštejnsko.“
Článek 2

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských
environmentálních hospodářských účtech (2) je třeba
začlenit do Dohody o EHP.
Příloha XXI Dohody o EHP by měla být odpovídajícím
způsobem změněna,

Znění nařízení (EU) č. 691/2011 v islandském a norském
jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního
věstníku Evropské unie, jsou platná.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem … za předpokladu,
že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení
podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*).
Článek 4

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku
EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V příloze XXI (Statistika) Dohody o EHP se vkládá nový bod,
který zní:
V … dne … .
„27c 32011 R 0691: nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011
o evropských environmentálních hospodářských účtech
(Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 1).
Pro účely této Dohody se nařízení (EU) č. 691/2011
upravuje takto:

(1) Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
(2) Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 1.

Za Smíšený výbor EHP
předseda nebo předsedkyně

tajemníci
Smíšeného výboru EHP

(*) [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny
ústavní požadavky.]

