
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 72/2005

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych
dziedzinach poza zakresem czterech swobód

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostoso-
wującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”,
w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 180/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r. (1).

(2) Właściwe jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia w celu
włączenia działania przygotowawczego na rzecz wzmocnienia europejskich badań nad bezpieczeń-
stwem (2005).

(3) Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony w celu umożliwienia rozpoczęcia
wymienionej współpracy z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 protokołu 31 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. Tekst ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Państwa EFTA, począwszy od dnia 1 stycznia 1994 r., uczestniczą w wykonywaniu programów
ramowych działań wspólnotowych w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego
określonych w ust. 5, a od dnia 1 stycznia 2005 r. w działaniach określonych w ust. 9,
poprzez uczestnictwo w poszczególnych programach.”.

2. Tekst ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Państwa EFTA przyczyniają się finansowo do działań określonych w ust. 5 i 9 zgodnie z art. 82
ust. 1 lit. a) Porozumienia.”.
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(1) Dz.U. L 133 z 26.5.2005, str. 42.



3. Tekst ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ocena oraz istotne zmiana kierunku działań w ramach programów ramowych działań
wspólnotowych w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego określone w ust. 5 i 9
podlegają procedurze określonej w art. 79 ust. 3 Porozumienia.”.

4. Po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Od dnia 1 stycznia 2005 r. Państwa EFTA uczestniczą w działaniach wspólnotowych
związanych z następującą linią budżetową włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na
rok budżetowy 2005:

— Linia budżetowa 08.14.01: ‘Działanie przygotowawcze na rzecz wzmocnienia euro-
pejskich badań nad bezpieczeństwem (2005).’.”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego
Komitetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 3

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

Sporządzono w Brukseli, 29 kwietnia 2005 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Richard WRIGHT
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


