
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 41/2006

z dnia 10 marca 2006 r.

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach
poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

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

mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2005
z dnia 8 lipca 2005 r. (1).

(2) Właściwym jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia w celu
włączenia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/387/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie interoperacyjnego świadczenia paneuropejskich usług e-rządu dla administracji publicznej,
przedsiębiorców i obywateli (IDABC) (2).

(3) Należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia, aby umożliwić wymienione rozszerzenie
współpracy z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół 31 do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

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

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Sekcji EOG oraz w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, w dniu 10 marca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
R. WRIGHT

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 306 z 24.11.2005, str. 45.
(2) Dz.U. L 144 z 30.4.2004, str. 65, z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 181 z 18.5.2004, str. 25.
(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.



ZAŁĄCZNIK

W art. 17 (Telematyczna wymiana danych między administracjami we Wspólnocie (IDA)) Protokołu 31 do Porozumienia
wprowadza się następujące zmiany:

(a) Nagłówek otrzymuje brzmienie:

„Telematyczna wymiana danych”.

(b) Tekst ust. 1 zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„1. Państwa EFTA uczestniczą od 1 stycznia 1997 r. w projektach i działaniach programów wspólnotowych
określonych w ust. 5 lit. a), zgodnie z programem pracy zamieszczonym w dodatku 3 do niniejszego Protokołu,
i od 1 stycznia 2006 r. uczestniczą w projektach i działaniach programu wspólnotowego określonych w ust. 5
lit. b) w zakresie, w jakim wspomniane projekty i działania wspierają inną współpracę Umawiających się Stron.”.

(c) W ust. 2 słowo „program” zastępuje się „programami”, a wyrażenie „ust. 4” zastępuje się „ust. 5”.

(d) W ust. 3 wyrażenie „ust. 4” zastępuje się „ust. 5 lit. a)”.

(e) Po ust. 3 wprowadza się następujący ustęp:

„4. Państwa EFTA uczestniczą od momentu rozpoczęcia współpracy w pełni w programie określonym w ust. 5
lit. b), bez prawa głosu, w mającej znaczenie dla EOG części komitetu ds. świadczenia paneuropejskich usług e-rządu
(PEGSCO), która wspomaga Komisję Europejską we wdrażaniu, zarządzaniu i pracach nad tym programem, o ile
dotyczą one mających znaczenie dla EOG części projektowych programu.”.

(f) Ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 5.

(g) W ust. 5 przed tiret, dodaje się, co następuje:

„(a) w celu uczestniczenia od dnia 1 stycznia 1997 r.:”.

(h) Na końcu ust. 5 dodaje się, co następuje:

„(b) w celu uczestniczenia od dnia 1 stycznia 2006 r.:

— 32004 D 0387: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/387/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie interoperacyjnego świadczenia paneuropejskich usług e-rządu dla administracji publicznej, przed-
siębiorców i obywateli (IDABC) (Dz.U. L 144 z 30.4.2004, str. 65), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U.
L 181 z 18.5.2004, str. 25.”.
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