
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 107/2010 

z dnia 1 października 2010 r. 

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, 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 decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2010 z dnia 2 lipca 
2010 r. ( 1 ). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspól
nych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ( 2 ) 
zostało uwzględnione w Porozumieniu decyzją Wspól
nego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 
2009 r. ( 3 ), wraz z dostosowaniami uwzględniającymi 
specyfikę poszczególnych państw. 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. 
ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkow
skim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm 
ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych 
środków w zakresie ochrony ( 4 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Po pkt 66hc (rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010) załącz
nika XIII do Porozumienia wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„66hd. 32009 R 1254: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające 
kryteria pozwalające państwom członkowskim na 
odstępstwo od wspólnych podstawowych norm 

ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatyw
nych środków w zakresie ochrony (Dz.U. L 338 
z 19.12.2009, s. 17). 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia 
w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG 
o uwzględnieniu w Porozumieniu środków niezbęd
nych do stosowania rozporządzenia (WE) nr 
300/2008.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1254/2009 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 2 października 
2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma 
wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozu
mienia (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2010 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Stefán Haukur JÓHANNESSON 
Przewodniczący

PL 16.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 332/57 

( 1 ) Dz.U. L 277 z 21.10.2010, s. 43. 
( 2 ) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. 
( 3 ) Dz.U. L 232 z 3.9.2009, s. 25. 
( 4 ) Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 17. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


