
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 301/2014 

z dnia 12 grudnia 2014 r. 

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach 
poza czterema swobodami [2015/2168] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczegól
ności jego art. 86 i 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Należy rozszerzyć współpracę Umawiających się Stron Porozumienia EOG w celu włączenia zalecenia Komisji 
2012/73/UEz dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych odnośnie do systemu 
wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS) ( 1 ). 

(2) Protokół 31 do Porozumienia EOG powinien w związku z tym zostać zmieniony, aby umożliwić podjęcie 
rozszerzonej współpracy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 16 ust. 1 tiret drugie (decyzja nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w Protokole 31 do Porozumienia 
EOG dodaje się, co następuje: 

„W kontekście współpracy przewidzianej w niniejszym tiret państwa EFTA uwzględniają następujący akt prawny: 

— 32012 H 0073: zalecenie Komisji 2012/73/UEz dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych w zakresie 
ochrony danych odnośnie do systemu wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS) (Dz.U. L 36 z 9.2.2012, 
s. 31).”. 

Artykuł 2 

Teksty zalecenia 2012/73/UE 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 13 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji 
przewidzianych 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 12 grudnia 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Kurt JÄGER 
Przewodniczący

PL L 311/56 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2015 

( 1 ) Dz.U. L 36 z 9.2.2012, s. 31. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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