
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 66/2007

z dnia 15 czerwca 2007 r.

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

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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2004
z dnia 8 czerwca 2004 r. (1).

(2) Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia w celu uwzględ-
nienia w protokole decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1926/2006/WE z dnia 18 grudnia
2006 r. ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów
(2007–2013) (2).

(3) Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony w celu umożliwienia tej rozsze-
rzonej współpracy, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 6 protokołu 31 do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 3 wprowadza się ustęp w brzmieniu:

„3a. Państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2007 r. uczestniczą w następujących programach:

— 32006 D 1926: decyzja nr 1926/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. ustanawiająca program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów
(2007–2013) (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 39).”;

2) tekst ust. 4 zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„Państwa EFTA wnoszą finansowy wkład do działań określonych w ust. 3 i 3a, zgodnie z art. 82 ust. 1
lit. a) Porozumienia.”;

3) tekst ust. 5 zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„Od rozpoczęcia współpracy w działaniach określonych w ust. 3 i 3a, państwa EFTA uczestniczyć będą
w pełni w pracach komitetów WE i innych organów, które pomagają Komisji w zarządzaniu tymi
działaniami lub w ich rozwoju.”.
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(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 52.
(2) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 39.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komi-
tetu EOG na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 3

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

Sporządzono w Brukselig dnia 15 czerwca 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER

Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


