
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 79/2010 

z dnia 11 czerwca 2010 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, zwane dalej „Porozumieniem”, 
w szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2009 
z dnia 4 grudnia 2009 r. ( 1 ). 

(2) W związku z zamiarem włączenia pakietu legislacyjnego dotyczącego jednolitej europejskiej prze
strzeni powietrznej do Porozumienia oraz w związku z faktem, że projekt SESAR będzie 
w przyszłości odgrywać główną rolę w opracowywaniu przepisów wykonawczych w tej dziedzinie, 
a także w związku z zamiarem uczestnictwa państw EFTA w finansowaniu publicznym tego projektu 
poprzez 7. program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, należy wspierać właściwą 
współpracę między Umawiającymi się Stronami Porozumienia w dziedzinach objętych działalnością 
wspólnego przedsięwzięcia SESAR oraz uwzględnić rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego 
przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej 
generacji (SESAR) ( 2 ), aby umożliwić uczestnictwo zainteresowanych podmiotów z państw EFTA 
w projekcie SESAR. 

(3) W celu umożliwienia rozszerzonej współpracy należy zatem wprowadzić zmiany w protokole 31, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W przypisie 1 w art.1 ust. 8b (Badania i rozwój technologiczny) protokołu 31 do Porozumienia dodaje się, 
co następuje: 

„, zmienione: 

— 32008 R 1361: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U. 
L 352 z 31.12.2008, s. 12).”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komi
tetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia (*) lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego 
Komitetu EOG nr 78/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. ( 3 ), w zależności od tego, który z tych terminów 
jest późniejszy.

PL 16.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 244/39 

( 1 ) Dz.U. L 62 z 11.3.2010, s. 65. 
( 2 ) Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 12. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
( 3 ) Zob. s. 37 niniejszego Dziennika Urzędowego.



Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2010 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Alan SEATTER 
Przewodniczący
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