
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 101/2012 

z dnia 30 kwietnia 2012 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, 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 92/2011 z dnia 19 lipca 
2011 r. ( 1 ). 

(2) Właściwe jest rozszerzenie współpracy Umawiających się 
Stron Porozumienia, aby uwzględnić dyrektywę Rady 
2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie 
rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony ( 2 ). 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 10 Protokołu 31 do Porozumienia po ust. 8 dodaje się 
ustęp w brzmieniu: 

„9. a) Umawiające się Strony współpracują ze sobą w dzie
dzinach objętych następującym aktem: 

— 32008 L 0114: dyrektywa Rady 2008/114/WE 
z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpozna
wania i wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy 
jej ochrony (Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75). 

b) W celu osiągnięcia celów określonych w dyrektywie 
2008/114/WE Umawiające się Strony korzystają 
z odpowiednich form współpracy wymienionych 
w art. 80 Porozumienia. 

c) Na mocy art. 79 ust. 3 Porozumienia do niniejszego 
ustępu stosuje się część VII (Postanowienia instytucjo
nalne) Porozumienia, z wyjątkiem sekcji 1 i 2 
rozdziału 3.”. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Pełniący obowiązki Przewodniczącego

PL 13.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 248/39 

( 1 ) Dz.U. L 262 z 6.10.2011, s. 64. 
( 2 ) Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75. (*) Wskazano wymogi konstytucyjne.
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