
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 138/2010 

z dnia 10 grudnia 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 123/2010 z dnia 
10 listopada 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 ( 3 ) z dnia 29 maja 
2009 r., wraz z dostosowaniami uwzględniającymi 
specyfikę poszczególnych państw. 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. usta
nawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia 
w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 
lotnictwa cywilnego ( 4 ). 

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 
4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki 
w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych 
norm ochrony lotnictwa cywilnego ( 5 ). 

(5) Rozporządzenie (UE) nr 185/2010 uchyla rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 ( 6 ), (WE) nr 
1486/2003 ( 7 ), (WE) nr 1138/2004 ( 8 ) oraz (WE) nr 
820/2008 ( 9 ), które są uwzględnione w Porozumieniu 
i które powinny nadal obowiązywać i które w związku 
z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia 
z mocą od dnia wejścia w życie ostatniej z decyzji 

Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej w 
Porozumieniu środki ( 10 ) niezbędne do stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 300/2008, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) po pkt 66hd (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009) 
wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„66he. 32010 R 0185: rozporządzenie Komisji (UE) nr 
185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie 
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa 
cywilnego (Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1) ze zmianami 
w Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 61, zmienione: 

— 32010 R 0358: rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 
L 105 z 27.4.2010, s. 12). 

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

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

2) w pkt 66i (rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008), 66j 
(rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2003) i 66 
m (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2004) dodaje 
się, co następuje: 

„Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia 
odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:
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( 1 ) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 81. 
( 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 55 z 5.3.2010, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 12. 
( 6 ) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 44. 
( 7 ) Dz.U. L 213 z 23.8.2003, s. 3. 
( 8 ) Dz.U. L 221 z 22.6.2004, s. 6. 
( 9 ) Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8. 

( 10 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 
2009 r., rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 
18 grudnia 2009 r., rozporządzenie Komisji (UE) nr 18/2010 
z dnia 8 stycznia 2010 r., rozporządzenie Komisji (UE) nr 72/2010 
z dnia 26 stycznia 2010 r., rozporządzenie Komisji (UE) nr 
185/2010 z dnia 4 marca 2010 r., rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r., rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r., decyzja 
Komisji C(2010)774 wersja ostateczna z dnia 13 kwietnia 
2010 r. oraz decyzja Komisji C(2010)2604 wersja ostateczna 
z dnia 23 kwietnia 2010 r.



Rozporządzenie to obowiązuje do dnia wejścia w życie 
ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględnia
jącej w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 300/2008.”; 

3) w pkt 66k (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2003) 
wprowadza się następujące zmiany: 

(i) niniejszemu dostosowaniu przyporządkowuje się literę 
a); 

(ii) po nowym dostosowaniu a) dodaje się dostosowanie 
w brzmieniu: 

„b) Rozporządzenie to obowiązuje do dnia wejścia 
w życie ostatniej z decyzji Wspólnego Komitetu 
EOG uwzględniającej w Porozumieniu środki 
niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 
300/2008.”; 

4) usuwa się treść punktów 66i (rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 820/2008), 66j (rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1217/2003), 66k (rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1486/2003) oraz 66 m (rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1138/2004) z mocą od dnia wejścia w życie ostatniej 
z decyzji Wspólnego Komitetu EOG uwzględniającej 
w Porozumieniu środki niezbędne do stosowania rozporzą
dzenia (WE) nr 300/2008. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (UE) nr 185/2010 i (UE) nr 358/2010 
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 11 grudnia 2010 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 Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2010 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Stefán Haukur JÓHANNESSON 
Przewodniczący

PL 31.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 85/23 

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


