
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 148/2009 

z dnia 4 grudnia 2009 r. 

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) 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 XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2009 
z dnia 25 września 2009 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/73/WE z dnia 17 grudnia 2008 r. zmie
niającą decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania 
i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji podtlenku azotu ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/339/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
zmieniającą decyzję 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania 
i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji oraz danych dotyczących tonokilometrów związanych 
z działalnością lotniczą ( 3 ). 

(4) Plany monitorowania przedstawione przez operatorów lotniczych właściwym władzom państw EFTA 
i zatwierdzone przez te organy zgodnie z wymogami określonymi w decyzji 2009/339/WE będą 
uważane za zatwierdzone zgodnie z postanowieniami sekcji 6 załącznika XIV i sekcji 3 załącznika 
XV do decyzji 2009/339/WE i jako takie uznawane w ramach wdrażania systemu handlu przydzia 
łami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie na potrzeby działalności lotniczej. 

(5) Uwzględnienie decyzji 2009/339/WE przed uwzględnieniem dyrektywy 2008/101/WE nie stanowi 
uszczerbku dla analogicznych procedur uwzględnienia w przyszłości i wszelkich negocjacji dotyczą
cych dostosowania dyrektywy 2008/101/WE, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W pkt 21am (decyzja Komisji 2007/589/WE) załącznika XX do Porozumienia dodaje się, co następuje: 

„ , zmieniona: 

— 32009 D 0073: decyzją Komisji 2009/73/WE z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 24 z 28.1.2009, 
s. 18), 

— 32009 D 0339: decyzją Komisji 2009/339/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 103 
z 23.4.2009, s. 10).”. 

Artykuł 2 

Teksty decyzji 2009/73/WE i 2009/339/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.
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( 1 ) Dz.U. L 304 z 19.11.2009, s. 18. 
( 2 ) Dz.U. L 24 z 28.1.2009, s. 18. 
( 3 ) Dz.U. L 103 z 23.4.2009, s. 10.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2009 r. lub z dniem następującym po dniu 
otrzymania przez Wspólny Komitet EOG ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia (*), 
w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2009 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Oda Helen SLETNES 
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


