
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 196/2015 

z dnia 10 lipca 2015 r. 

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach 
poza czterema swobodami [2017/36] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Właściwe jest kontynuowanie współpracy między Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w ramach 
działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w zakresie wdrażania, funkcjonowania 
i rozwoju rynku wewnętrznego. 

(2)  Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić kontynuowanie rozszerzonej 
współpracy po dniu 31 grudnia 2014 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 7 protokołu 31 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:  

1. po ust. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„10. Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. państwa EFTA uczestniczą w działaniach Unii związanych z następu
jącymi liniami budżetowymi włączonymi do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015: 

—  Linia budżetowa 02.03.01: »Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłaszcza w dziedzinach 
notyfikacji, certyfikacji i zbliżania przepisów sektorowych«, 

—  Linia budżetowa 12.02.01: »Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego«”;  

2. w ust. 3 i 4 słowa „ust. 5–9” zastępuje się słowami „ust. 5–10”. 

Artykuł 2 

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

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2015 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Atle LEIKVOLL 

Przewodniczący  

12.1.2017 L 8/33 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
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