
DECYZJA RADY 

z dnia 7 czerwca 2012 r. 

dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany 
protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza 

czterema swobodami 

(2012/298/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 153 ust. 2 w związku z art. 218 
ust. 9, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 
28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stoso
wania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodar
czym ( 1 ), w szczególności jego art. 1 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Protokół 31 do Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym ( 2 ) („Porozumienie EOG”) zawiera szcze
gólne przepisy i ustalenia dotyczące współpracy 
w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami. 

(2) Właściwe jest rozszerzenie zakresu współpracy między 
Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG o decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/EU z dnia 
14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypoko
leniowej (2012) ( 3 ). 

(3) Protokół 31 do Porozumienia EOG powinien zatem 
zostać zmieniony, aby umożliwić podjęcie szerszej 
współpracy od dnia 1 stycznia 2012 r. 

(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 Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. BØDSKOV 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6. 
( 2 ) Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 246 z 23.9.2011, s. 5.



PROJEKT 

DECYZJA NR …/2012 WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

z dnia 

w sprawie zmiany protokołu 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 („Porozumienie EOG”), 
w szczególności jego art. 86 i 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Właściwe jest rozszerzenie zakresu współpracy między 
Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG o decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/EU z dnia 
14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypoko
leniowej (2012) ( 1 ). 

(2) Protokół 31 do Porozumienia EOG powinien zatem 
zostać zmieniony, aby umożliwić podjęcie szerszej 
współpracy od dnia 1 stycznia 2012 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 5 protokołu 31 do Porozumienia EOG wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Państwa EFTA uczestniczą w programach i działaniach 
wspólnotowych, o których mowa w dwóch pierwszych tiret 
w ust. 8, począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r.; w progra
mie, o którym mowa w tiret trzecim w ust. 8, począwszy od 
dnia 1 stycznia 2000 r.; w programie, o którym mowa 
w tiret czwartym w ust. 8, począwszy od dnia 1 stycznia 
2001 r.; w programach, o których mowa w tiret piątym 
i szóstym w ust. 8, począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.; 
w programach, o których mowa w tiret siódmym i ósmym 

w ust. 8, począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r.; w progra
mach, o których mowa w tiret dziewiątym, dziesiątym i jede
nastym w ust. 8, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., 
oraz w programie, o którym mowa w tiret dwunastym 
w ust. 8, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., oraz 
w programach, o których mowa w tiret trzynastym w ust. 8, 
począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.”; 

2) w ust. 8 dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32011 D 0940: decyzją Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 940/2011/EU z dnia 14 września 2011 r. 
w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Star
szych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) (Dz.U. 
L 246 z 23.9.2011, s. 5).”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem … r., pod warun
kiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje 
przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia … r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Przewodniczący 
Sekretarze 

Wspólnego Komitetu EOG
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( 1 ) Dz.U. L 246 z 23.9.2011, s. 5. 
(*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi 

konstytucyjne.]
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