
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 130/2014 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo infor
macyjne) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczegól
ności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (1). 

(2)  Rozporządzenie (UE) nr 526/2013 uchyla rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady (2), które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach 
Porozumienia. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku XI do Porozumienia EOG tekst punktu 5cp (rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady) otrzymuje brzmienie: 

„32013 R 0526: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 526/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 
w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 460/2004 (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41). 

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących 
dostosowań: 

a)  o ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej i nie naruszając postanowień Protokołu 1 do Porozumienia, pojęcie 
»państwo(-a) członkowskie« oraz inne pojęcia dotyczące ich podmiotów publicznych użyte w rozporządzeniu 
należy rozumieć jako obejmujące dodatkowo, poza ich znaczeniem w rozporządzeniu, Państwa EFTA i ich 
podmioty publiczne. Zastosowanie ma ust. 11 Protokołu 1; 

b)  w odniesieniu do państw EFTA Agencja, w stosownych przypadkach, wspiera Urząd Nadzoru EFTA lub Stały 
Komitet, w zależności od przypadku, w wypełnianiu ich odpowiednich zadań; 

c)  w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

»5. Państwa EFTA uczestniczą w pełni w Zarządzie i mają w nim takie same prawa i obowiązki jak państwa 
członkowskie UE, z wyjątkiem prawa głosu.«; 

d)  w art. 18 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

»4. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia stosuje się również 
do wszelkich dokumentów Agencji dotyczących Państw EFTA.«; 

e)  w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

»12. Państwa EFTA uczestniczą we wkładzie Unii, o którym mowa w ust. 1. W tym celu procedury ustanowione 
w art. 82 ust. 1 lit. a) i Protokole 32 do Porozumienia EOG stosuje się odpowiednio«; 
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(1) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 41. 
(2) Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1. 



f)  w art. 22 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

»Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników, obywa
tele państw EFTA posiadający pełne prawa obywatelskie mogą być zatrudniani na umowę przez urząd ds. rekru
tacji Agencji.«; 

g)  w art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

»Państwa EFTA stosują wobec Agencji i jej personelu Protokół nr 7 o przywilejach i immunitetach Unii Europej
skiej oraz przepisy wydane na mocy niniejszego Protokołu.«.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) nr 526/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie 
EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji prze
widzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Gianluca GRIPPA 

Przewodniczący  
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 


	DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 130/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG 

