
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 208/2017 

z dnia 27 października 2017 r. 

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach 
poza czterema swobodami [2019/1371] 

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, tak aby uwzględnić 
udział państw EFTA w działaniu przygotowawczym Unii w zakresie badań nad obronnością, które jest 
finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 

(2)  Właściwe jest, aby udział państw EFTA w działalności związanej z tym działaniem przygotowawczym 
i finansowanej z linii budżetowej 02 04 77 03 rozpoczął się od dnia 11 kwietnia 2017 r., nawet jeżeli niniejsza 
decyzja jest przyjmowana lub spełnienie wymogów konstytucyjnych dotyczących niniejszej decyzji, o ile takie 
istnieją, zgłoszono po dniu 10 lipca 2017 r. 

(3)  Instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom i obywatelom państw EFTA powinno przysługiwać prawo do 
udziału w działalności, która rozpoczyna się przed wejściem w życie niniejszej decyzji. Koszty związane z ich 
udziałem w takiej działalności, której realizacja rozpoczyna się po dniu 11 kwietnia 2017 r., należy uznać za 
kwalifikowalne na takich samych zasadach jak koszty poniesione przez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje 
i obywateli państw członkowskich UE, o ile niniejsza decyzja wejdzie w życie przed zakończeniem odnośnego 
działania przygotowawczego. 

(4)  Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić realizację rozszerzonej współpracy od 
dnia 11 kwietnia 2017 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 1 protokołu 31 do Porozumienia EOG dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„13.  a)  Począwszy od dnia 11 kwietnia 2017 r., państwa EFTA uczestniczą w działalności Unii związanej 
z następującą linią budżetową włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017: 

linia budżetowa 02 04 77 03: „Działanie przygotowawcze – Badania nad obronnością”. 

b)  Państwa EFTA wspierają finansowo działalność określoną w lit. a) zgodnie z art. 82 ust. 1 lit. a) 
Porozumienia. 

c)  Koszty poniesione przez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i obywateli państw EFTA z związku z ich 
udziałem w działalności, o której mowa w lit. a) i której realizacja rozpoczyna się po dniu 11 kwietnia 
2017 r., uznaje się za kwalifikowalne od początku działania na takich samych warunkach jak koszty 
poniesione przez instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i obywateli państw członkowskich UE i zgodnie 
z odpowiednią umową o udzielenie dotacji lub decyzją o udzieleniu dotacji, pod warunkiem że ta decyzja 
Wspólnego Komitetu EOG nr 208/2017 z dnia 27 października 2017 r. wejdzie w życie przed końcem 
działania przygotowawczego. 

d)  Islandia i Liechtenstein nie uczestniczą w tym działaniu przygotowawczym i nie wnoszą wkładu 
finansowego do działalności, o której mowa w lit. a).”. 

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 11 kwietnia 2017 r. 
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 



Artykuł 3 

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2017 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Sabine MONAUNI 

Przewodnicząca  
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Deklaracja państw EFTA do decyzji nr 208/2017 zmieniającej protokół 31 do Porozumienia EOG 
w celu rozszerzenia współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami aby uwzględnić udział 

państw EFTA w działaniu przygotowawczym Unii w zakresie badań nad obronnością 

Niniejsza decyzja rozszerza współpracę umawiających się stron, tak aby uwzględnić udział państw EFTA w działaniu 
przygotowawczym Unii w zakresie badań nad obronnością. Państwa EFTA przyjmują do wiadomości, że kwestie 
obronności nie są objęte zakresem Porozumienia EOG, a zatem przyjęcie niniejszej decyzji nie rozszerza zakresu 
Porozumienia EOG w celu włączenia do niego kwestii obronności wykraczających poza udział państw EFTA w tym 
działaniu przygotowawczym. Państwa EFTA podkreślają również, że Islandia i Liechtenstein nie uczestniczą w tym 
działaniu przygotowawczym ani nie wnoszą wkładu finansowego w to działanie.  
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