
DECYZJA RADY 

z dnia 10 lipca 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 

(2012/401/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 189 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) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( 2 ) 
(„Porozumienie EOG”) weszło w życie w dniu 1 stycznia 
1994 r. 

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet 
EOG może podjąć decyzję o zmianie – między innymi – 
Protokołu 31 do Porozumienia EOG. 

(3) Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera przepisy 
i ustalenia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzi
nach poza czterema swobodami. 

(4) Właściwe jest rozszerzenie zakresu współpracy między 
Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG 

o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) 
i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) ( 3 ). 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 31 do 
Porozumienia EOG. 

(6) 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 10 lipca 2012 r. 

W imieniu Rady 

V. SHIARLY 
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 276 z 20.10.2010, s. 1.



PROJEKT 

DECYZJA NR …/2012 WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

z dnia […] r. 

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, („Porozumieniem 
EOG”), w szczególności jego art. 86 i 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Protokół 31 do Porozumienia EOG został zmieniony 
decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr …/… z dnia … 
r. ( 1 ). 

(2) Kompleksowy system monitorowania ziemi ma zasad
nicze znaczenie w kontekście zrównoważonego zarzą
dzania Europą Północną i Arktyką. 

(3) Norwegia przyczyniła się do opracowania europejskiego 
programu monitorowania Ziemi (GMES), działając 
w ramach Siódmego programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007–2013) oraz jako członek Europej
skiej Agencji Kosmicznej. 

(4) Należy rozszerzyć zakres współpracy między Umawiają
cymi się Stronami Porozumienia EOG o rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 
z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego 
programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej 
fazy jego realizacji (lata 2011–2013) ( 2 ). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 1 Protokołu 31 do Porozumienia EOG wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Procedura, o której mowa w art. 79 ust. 3 Porozu
mienia, ma zastosowanie do oceny i ustalenia głównych 
kierunków działań w zakresie ramowych programów działań 
unijnych w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, 
o których mowa w ust. 5, 8a, 8c, 9 i 10.”; 

2) po ust. 8b wprowadza się ustęp w brzmieniu: 

„8c. a) Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., państwa 
EFTA uczestniczą w działaniach, które mogą 
wynikać z następującego aktu prawnego Unii: 

— 32010 R 0911: rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 
z dnia 22 września 2010 r. w sprawie euro
pejskiego programu monitorowania Ziemi 
(GMES) i początkowej fazy jego realizacji 
(lata 2011–2013) (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, 
s. 1). 

b) Państwa EFTA wnoszą wkład finansowy w działa
nia, o których mowa w lit. a), zgodnie z art. 82 
ust. 1 lit. a) Protokołu 32 do Porozumienia. 

c) Państwa EFTA w pełni uczestniczą, bez prawa 
głosu, we wszystkich komitetach Unii, które 
wspierają Komisję Europejską w zakresie zarzą
dzania, rozwoju i realizacji działań, o których 
mowa w lit. a), czyli Komitecie ds. GMES, Radzie 
Bezpieczeństwa i forum użytkowników. 

d) Niniejszego ustępu nie stosuje się do Liechten
steinu. 

e) W przypadku Islandii niniejszy ustęp zawiesza się 
do czasu podjęcia innej decyzji przez Wspólny 
Komitet EOG.”. 

Artykuł 2 

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

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 … dnia … 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Przewodniczący 
Sekretarze 

Wspólnego Komitetu EOG
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( 1 ) Dz.U. L […] z […], s. […]. 
( 2 ) Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1. 

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