
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 115/2007

z dnia 28 września 2007 r.

zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowują-
cym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności
jego art. 98 i 101,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2007 z dnia
27 kwietnia 2007 r. (1).

(2) Protokół 37 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2004 z dnia
6 lutego 2004 r. (2).

(3) Decyzja Komisji 2006/215/WE z dnia 15 marca 2006 r. dotyczącą ustanowienia grupy wysokiej rangi
ekspertów z zadaniem doradzania Komisji Europejskiej w sprawach realizacji i rozwoju strategii i2010 (3)
ma zostać włączona do Porozumienia.

(4) Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia Protokół 37 do Porozumienia powinien zostać zmieniony
w celu uwzględnienia w nim grupy wysokiej rangi ekspertów ustanowionej na mocy decyzji 2006/215/
WE, a załącznik XI powinien zostać zmieniony w celu określenia procedur współdziałania z tą grupą.

(5) Decyzja Komisji 2005/752/WE z dnia 24 października 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds.
handlu elektronicznego (4) została włączona do załącznika XI do Porozumienia na mocy decyzji nr 120/
2006.

(6) Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia Protokół 37 do Porozumienia powinien zostać zmieniony
w celu uwzględnienia w nim grupy ekspertów ds. handlu elektronicznego ustanowionej na mocy decyzji
2005/752/WE, a załącznik XI powinien zostać zmieniony w celu określenia procedur współdziałania
z tą grupą,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 5n (decyzja Komisji 2005/752/WE) wprowadza się pkt 5o w brzmieniu:

„5o. 32006 D 0215: decyzja Komisji 2006/215/WE z dnia 15 marca 2006 r. dotycząca ustanowienia
grupy wysokiej rangi ekspertów z zadaniem doradzania Komisji Europejskiej w sprawach realizacji
i rozwoju strategii i2010 (Dz.U. L 80 z 17.3.2006, str. 74).
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(1) Dz.U. L 209 z 9.8.2007, str. 40.
(2) Dz.U. L 116 z 22.4.2004, str. 58.
(3) Dz.U. L 80 z 17.3.2006, str. 74.
(4) Dz.U. L 282 z 26.10.2005, str. 20.



Procedury współdziałania Liechtensteinu, Islandii i Norwegii zgodnie z art. 101 Porozumienia:

Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2006/215/WE każde państwo EFTA może powołać osobę
uczestniczącą w posiedzeniach grupy wysokiej rangi ekspertów i2010 w charakterze obserwatora.

Komisja Europejska informuje w odpowiednim czasie uczestników o terminach posiedzeń grupy
i przekazuje im odpowiednią dokumentację.”;

2) do pkt 5n (decyzja Komisji 2005/752/WE) dodaje się tekst w brzmieniu:

„Procedury współdziałania Liechtensteinu, Islandii i Norwegii zgodnie z art. 101 Porozumienia:

Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2005/752/WE każde państwo EFTA może powołać osobę uczestniczącą
w posiedzeniach grupy ekspertów ds. handlu elektronicznego w charakterze obserwatora.

Komisja Europejska informuje w odpowiednim czasie uczestników o terminach posiedzeń grupy
i przekazuje im odpowiednią dokumentację.”.

Artykuł 2

Do Protokołu 37 do Porozumienia (zawierającego wykaz określony w artykule 101) dodaje się pkt 18 i 19
w brzmieniu:

„18. Grupa ekspertów ds. handlu elektronicznego (decyzja Komisji 2005/752/WE).

19. Grupa wysokiej rangi ekspertów ds. strategii i2010 (decyzja Komisji 2006/215/WE).”.

Artykuł 3

Teksty decyzji 2006/215/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie
EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 września 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG
otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Artykuł 5

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2007 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


