
III 

(Inne akty) 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 7/2011 

z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

zmieniająca załącznik IV (Energia) 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 IV do Porozumienia został zmieniony decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2011 z dnia 11 lutego 
2011 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. 
w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekom
pensat dla operatorów działających między systemami 
przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do 
opłat przesyłowych ( 2 ), 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Po pkt 39 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009) załącz
nika IV do Porozumienia dodaje się, co następuje: 

„40. 32010 R 0774: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie usta
nowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla 
operatorów działających między systemami przesyło
wymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat 
przesyłowych (Dz.U. L 233 z 3.9.2010, s. 1). 

Do celów niniejszej Umowy przepisy rozporządzenia 
dostosowuje się następująco: 

a) w art. 3 dodaje się, co następuje: 

»Dla państw EFTA niniejsze rozporządzenie traci 
moc w momencie wejścia w życie rozporządzenia 
(UE) nr 838/2010 w ramach Porozumienia EOG.«; 

b) część B pkt 3 zdanie pierwsze załącznika otrzymuje 
brzmienie: 

»Wartość średnich rocznych opłat przesyłowych 
wnoszonych przez producentów mieści się 
w zakresie od 0 do 0,5 EUR/MWh, z wyjątkiem 
opłat stosowanych w Danii, Szwecji, Finlandii, 
Norwegii, Rumunii, Irlandii, Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej.«; 

c) część B pkt 3 zdanie drugie załącznika otrzymuje 
brzmienie: 

»Wartość średnich rocznych opłat przesyłowych 
wnoszonych przez producentów w Danii, Szwecji, 
Finlandii i Norwegii mieści się w zakresie od 0 do 
1,2 EUR/MWh.« ”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) nr 774/2010 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 2 kwietnia 2011 r., 
pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie 
notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).
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( 1 ) Dz.U. L 93 z 7.4.2011, s. 31. 
( 2 ) Dz.U. L 233 z 3.9.2010, s. 1. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.



Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Pełniący obowiązki Przewodniczącego
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