
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 85/2008

z dnia 4 lipca 2008 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu
jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”,
w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2008
z dnia 6 czerwca 2008 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69
i nr 1107/70 (2).

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 uchyla uwzględnione w Porozumieniu rozporządzenie Rady
(EWG) nr 1107/70 (3), które należy w związku z tym uchylić na mocy Porozumienia.

(4) Uwzględnione w Porozumieniu rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 (4) zostaje uchylone rozpo
rządzeniem (WE) nr 1370/2007, jego przepisy stosuje się jednak nadal w odniesieniu do usług
transportu towarowego przez okres trzech lat od wejścia w życie rozporządzenia (WE)
nr 1370/2007,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69) wprowadza się punkt w brzmieniu:

„4a. 32007 R 1370: rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego trans
portu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i nr 1107/70
(Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).”;

2) w pkt 4 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69) dodaje się, co następuje:

„Do celów Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dosto
sowania:

Niniejsze rozporządzenie uchyla się zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. Jego
przepisy stosuje się jednak nadal w odniesieniu do usług transportu towarowego przez okres trzech lat
od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.”;
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3) skreśla się pkt 11 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1107/70);

4) z dostosowań sektorowych II skreśla się słowa „artykule 19 rozporządzenia (EWG) nr 1191/69”, a także
treść pkt 4 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69), ze skutkiem począwszy od dnia 3 grudnia
2012 r.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opubliko
wane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG
otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Artykuł 4

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.


