
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 101/2008

z dnia 26 września 2008 r.

zmieniająca załącznik IV (Energia) 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 IV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2008
z dnia 14 marca 2008 r. (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu
ziemnego (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku IV do Porozumienia po pkt 26 (dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
wprowadza się punkt w następującym brzmieniu:

„27. 32005 R 1775: rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (Dz.U.
L 289 z 3.11.2005, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następu
jących dostosowań:

a) artykuł 16 rozporządzenia przewiduje, iż nie ma ono zastosowania do systemów przesyłowych
gazu ziemnego znajdujących się w państwach członkowskich, na okres obowiązującego odstęp
stwa przyznanego zgodnie z art. 28 dyrektywy 2003/55/WE. Norwegia otrzymała status rynku
wschodzącego zgodnie z art. 28 ust. 2 dyrektywy 2003/55/WE. W związku z tym rozporzą
dzenia nie stosuje się do Norwegii do czasu wygaśnięcia okresu tego odstępstwa;

b) prosi się zainteresowane państwa EFTA o oddelegowanie obserwatorów na posiedzenia komi
tetu ustanowionego na mocy art. 14. Przedstawiciele państw EFTA w pełni uczestniczą
w pracach komitetu, nie mają jednak prawa głosu”.
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(1) Dz.U. L 182 z 10.7.2008, s. 19.
(2) Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 1.



Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1775/2005 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 27 września 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 i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron do decyzji nr 101/2008 dotycząca włączenia rozporządzenia (WE)
nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do

sieci przesyłowych gazu ziemnego do Porozumienia EOG

Nowe przepisy wspólnotowe muszą być przyjmowane w ramach dwufilarowej struktury przewidzianej w art. 93 ust. 2
Porozumienia EOG w drodze decyzji Wspólnego Komitetu. Wytyczne zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego są prawnie wiążące dla państw członkowskich. Nowe wytyczne oraz
zmiany do obecnych wytycznych należy więc uznawać za nowe przepisy wspólnotowe, które zgodnie z art. 98 Poro
zumienia wymagają przyjęcia przez Wspólny Komitet EOG.
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