
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 254/2016 

z dnia 2 grudnia 2016 r. 

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach 
poza czterema swobodami [2018/1190] 

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)  Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w celu uwzględnienia 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia 
europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (1). 

(2)  Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację rozszerzonej współpracy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 15 ust. 9 protokołu 31 do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie: 

„Państwa EFTA uczestniczą we współpracy przewidzianej w następujących aktach UE: 

—  32014 D 0573: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32). 

Państwa EFTA uczestniczą w pełnym wymiarze, bez prawa głosu, w posiedzeniach zarządu sieci; 

—  32016 D 0344: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejes
trowanej (Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12).”. 

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 2 grudnia 2016 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Bergdís ELLERTSDÓTTIR 

Przewodnicząca  

23.8.2018 L 215/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 65 z 11.3.2016, s. 12. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
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