
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 162/2016

z dnia 8 lipca 2016 r.

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach 
poza czterema swobodami [2018/383]

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 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającej program na 
rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw 
i obywateli (program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego (1).

(2) Należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie rozszerzonej współpracy od dnia 
1 stycznia 2016 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 17 (Telematyczna wymiana danych) Protokołu 31 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 1 stycznia 2016 r. państwa EFTA uczestniczą w projektach i działaniach programu unijnego, o którym mowa 
w ust. 6 lit. d).”;

2) po ust. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a. Państwa EFTA, od momentu rozpoczęcia współpracy w ramach programu, o którym mowa w ust. 6 lit. d), 
uczestniczą w pełni, bez prawa głosu, w Komitecie ds. Rozwiązań Interoperacyjnych dla Europejskich Administracji 
Publicznych (Komitet ISA2), który wspiera Komisję Europejską we wdrażaniu tego programu, zarządzaniu nim 
i pracach nad jego rozwojem.”;

3) w ust. 6 dodaje się, co następuje:

„d) w celu uczestniczenia od dnia 1 stycznia 2016 r.:

— 32015 D 2240: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 2015 r. 
ustanawiająca program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji 
publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego 
(Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 1).

Liechtenstein zostaje wyłączony z udziału w programie oraz z obowiązku wnoszenia wkładu finansowego na 
jego rzecz.”.
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(1) Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 1.



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 2016 r.

Artykuł 3

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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2016 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Przewodniczący 
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


