
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 159/2009 

z dnia 4 grudnia 2009 r. 

zmieniająca protokół 31 w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema 
swobodami i protokół 37 do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu
jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, 
w szczególności jego art. 86, 98 i 101, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2009 
z dnia 3 lipca 2009 r. ( 1 ). 

(2) Protokół 37 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2009 
z dnia 3 lipca 2009 r. ( 2 ). 

(3) Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia w celu włączenia 
decyzji Komisji 2009/334/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustanawiającej grupę ekspertów ds. 
bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS ( 3 ). 

(4) Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony, aby umożliwić taką rozszerzoną 
współpracę. 

(5) Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia protokół 37 do Porozumienia powinien zostać zmie
niony w celu uwzględnienia w nim grupy ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów 
GNSS ustanowionej na mocy decyzji 2009/334/WE, a protokół 31 powinien zostać zmieniony 
w celu określenia procedur włączania tej grupy do prac, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W art. 1 (Badania i rozwój technologiczny) ust. 8a w protokole 31 wprowadza się następujące zmiany: 

1) dostosowania d) oraz e) otrzymują odpowiednio oznaczenia e) oraz f); 

2) po dostosowaniu c) wprowadza się nowe dostosowanie d) w brzmieniu: 

„d) Procedury włączania państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia: 

Zgodnie z art. 4 decyzji Komisji 2009/334/WE (*) każde państwo EFTA może wyznaczyć osobę, 
która będzie uczestniczyć jako pełnoprawny członek w posiedzeniach grupy ekspertów ds. bezpie
czeństwa europejskich systemów GNSS (Rada ds. Bezpieczeństwa Europejskich Systemów GNSS). 

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

___________ 
(*) Decyzja Komisji 2009/334/WE z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 101 z 21.4.2009, s. 22).”.
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( 1 ) Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 50. 
( 2 ) Zob. przypis 1. 
( 3 ) Dz.U. L 101 z 21.4.2009, s. 22.



Artykuł 2 

W protokole 37 do Porozumienia (zawierającym wykaz przewidziany w art. 101) wprowadza się punkt 
w brzmieniu: 

„32. Rada ds. Bezpieczeństwa Europejskich Systemów GNSS (decyzja Komisji 2009/334/WE).”. 

Artykuł 3 

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

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2009 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Oda Helen SLETNES 
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


