
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 72/2015 

z dnia 20 marca 2015 r. 

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach 
poza czterema swobodami [2016/755] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w celu uwzględnienia 
rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych 
konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (1). 

(2)  Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w celu uwzględnienia 
rozporządzenia Rady (UE) nr 1261/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury 
badawczej (ERIC) (2). 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po art. 1 ust. 11 protokołu 31 do Porozumienia EOG dodaje się ustęp w brzmieniu:  

„12. a)  Umawiające się Strony będą dążyć do zacieśnienia współpracy w ramach działalności wspólnotowej, 
mogącej wynikać z następujących aktów prawnych Wspólnoty: 

—  32009 R 0723: rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie 
wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 
(Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1), zmienionego: 

—  32013 R 1261: rozporządzeniem Rady (UE) nr 1261/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 326 
z 6.12.2013, s. 1). 

b)  Art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 723/2009 odnosi się do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz dyrektywy Rady 
92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych 
podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, które nie zostały 
uwzględnione w Porozumieniu. Odniesienia te wchodzą zatem jedynie w zakres stosowania art. 5 ust. 1 
lit. d) oraz pozostają bez uszczerbku dla zakresu Porozumienia. 

c)  Państwa EFTA w pełni uczestniczą, bez prawa głosu, we wszystkich komitetach Wspólnoty, które wspierają 
Komisję w zakresie zarządzania, rozwoju i realizacji działań, o których mowa w lit. a).”. 
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(1) Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1. 
(2) Dz.U. L 326 z 6.12.2013, s. 1. 



Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2015 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Gianluca GRIPPA 

Przewodniczący  
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne. 
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