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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП 

№ .../2015 

за изменение на приложение ХХІ (Статистика) 

към Споразумението за ЕИП 

към 

предложението за решение на Съвета 

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в 

Съвместния комитет на ЕИП относно изменение на приложение XXI (Статистика) 

към Споразумението за ЕИП 

(Статистика в областта на енергетиката) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП 

№ .../2015 

за изменение на приложение ХХІ (Статистика) 

към Споразумението за ЕИП 

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП, 

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство 

(„Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него, 

като има предвид, че: 

(1) Регламент (ЕС) № 431/2014 на Комисията от 24 април 2014 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 

статистиката за енергийния сектор, по отношение на изготвянето на годишната 

статистика за енергийното потребление в домакинствата
1
 следва да бъде 

включен в Споразумението за ЕИП. 

(2) Поради това приложение XXI към Споразумението за ЕИП следва да бъде 

съответно изменено, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Текстът на точка 26а (Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета) от приложение XXI се заменя със следното: 

„32008 R 1099: Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 

22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ L 304, 

14.11.2008 г., стр. 1), изменен с: 

- 32013 R 0147: Регламент (ЕС) № 147/2013 на Комисията от 13 февруари 2013 г. 

(OВ L 50, 22.2.2013 г., стр. 1), 

- 32014 R 0431: Регламент (ЕС) № 431/2014 на Комисията от 24 април 2014 г. 

(ОВ L 131, 1.5.2014 г., стр. 1). 

За целите на настоящото Споразумение разпоредбите на този регламент се тълкуват със 

следните адаптации: 

а) Лихтенщайн е освободен от събирането на данни съгласно изискванията в 

настоящия регламент, с изключение на данни, отнасящи се до вноса и износа 

на различните енергийни продукти и производството на електроенергия, за 

годишната енергийна статистика (приложение Б). 

б) Исландия е освободена от докладване на агрегираните показатели, посочени в 

приложение Б, свързани с потреблението на енергия в подробна разбивка по 

вид крайна употреба (отопление, охлаждане, топла вода, готвене, осветление и 

електроуреди, други) на жилищния сектор, както е определено в раздел 2.3 от 

приложение А.“ 

                                                 
1 ОВ L 131, 1.5.2014 г., стр. 1. 
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Член 2 

Текстовете на Регламент (ЕС) № 431/2014 на исландски и норвежки език, които ще 

бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, 

са автентични. 

Член 3 

Настоящото решение влиза в сила на […] г., при условие че са внесени всички 

нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

. 

Член 4 

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвместния комитет на ЕИП 

 Председател 

  

  

  

 Секретари 

 на Съвместния комитет на ЕИП 

                                                 
 [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.] 


