
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 70/2009

z dnia 29 maja 2009 r.

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar
czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie 
o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu
mieniem”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik  XIII do Porozumienia został zmieniony decy
zją Wspólnego Komitetu EOG nr  50/2009 z  dnia
24 kwietnia 2009 r.

(1)  Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 31.

 (1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji  (WE) nr 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie  (WE) nr  2042/2003 w  spra
wie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz 
wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w spra
wie zatwierdzania organizacji  i  personelu zaangażowane
go w takie zadania

(2)  Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 5.

 (2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko
misji  (WE) nr 1057/2008 z dnia 27 października 2008 r. 
zmieniające dodatek  II do załącznika do rozporządze
nia (WE) nr 1702/2003 dotyczący poświadczenia przeglą
du zdatności do lotu (Formularz 15a EASA)

(3)  Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 30.

 (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku  XIII do Porozumienia wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w pkt 66q (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003) do
daje się tiret w brzmieniu:

„— 32008 R  1056: rozporządzeniem Komisji  (WE) 
nr  1056/2008 z  dnia 27  października  2008  r. 
(Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 5).”;

2) w pkt 66p (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003) do
daje się tiret w brzmieniu:

„— 32008 R  1057: rozporządzeniem Komisji  (WE) 
nr  1057/2008 z  dnia 27  października  2008  r. 
(Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 30).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń  (WE) nr  1056/2008  i  (WE) nr  1057/2008 
w  języku islandzkim  i  norweskim, które zostaną opublikowane 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są 
autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod 
warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi
kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

Artykuł 4

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

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący 
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