
DECYZJA RADY 

z dnia 19 lipca 2011 r. 

dotycząca stanowiska Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany 
Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza 

czterema swobodami (MEDIA Mundus) 

(2011/457/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 166, 173 i 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Protokół 31 do Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym ( 1 ) (zwanym dalej „Porozumieniem EOG”) 
zawiera szczególne przepisy i ustalenia dotyczące współ
pracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobo
dami. 

(2) Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi 
się Stronami Porozumienia EOG w celu uwzględnienia 
w protokole decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. usta
nawiającej program w zakresie współpracy audiowi
zualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA 
Mundus) ( 2 ). 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 31 do 
Porozumienia EOG. 

(4) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG 
powinno być oparte na dołączonym projekcie decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie Unia Europejska ma zająć we Wspólnym 
Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany protokołu 
31 do Porozumienia EOG, opiera się na projekcie decyzji 
Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. SAWICKI 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3. 
( 2 ) Dz.U. L 288 z 4.11.2009, s. 10.



PROJEKT 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR …/2011 

z dnia … 

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

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu
mieniem”, 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 …/… z dnia … r. ( 1 ). 

(2) Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi 
się Stronami Porozumienia w celu uwzględnienia 
w protokole decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. usta
nawiającej program w zakresie współpracy audiowi
zualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA 
Mundus) ( 2 ). 

(3) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia, aby 
umożliwić wspomniane rozszerzenie współpracy. 
Zmiana ta powinna obowiązywąć od dnia 1 stycznia 
2011 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 9 ust. 4 protokołu 31 do Porozumienia dodaje się tiret 
w brzmieniu: 

„— 32009 D 1041: decyzją Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającą program w zakresie współpracy 
audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich 
(MEDIA Mundus) (Dz.U. L 288 z 4.11.2009, s. 10). 

Liechtenstein zostaje wyłączony z udziału w programie 
oraz z wkładu finansowego na jego rzecz.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w … dnia … 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Przewodniczący 
Sekretarze 

Wspólnego Komitetu EOG
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( 1 ) Dz.U. L … 
( 2 ) Dz.U. L 288 z 4.11.2009, s. 10. 

(*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi 
konstytucyjne.]


