
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 165/2011 

z dnia 19 grudnia 2011 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 152/2011 z dnia 2 grudnia 
2011 r. ( 1 ). 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające 
ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 
Powietrznej, rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. 
w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jedno
litej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, rozporządzenie 
(WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytko
wania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej oraz rozporządzenie (WE) nr 
552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europej
skiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym zostały 
uwzględnione w Porozumieniu decyzją Wspólnego 
Komitetu EOG nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ( 2 ), 
wraz z dostosowaniami uwzględniającymi specyfikę 
poszczególnych państw. 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1108/2009 
z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporzą
dzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania 
ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchy
lające dyrektywę 2006/23/WE ( 3 ). 

(4) Dyrektywa 2006/23/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 4 ), która jest włączona do Porozumienia, została 
uchylona rozporządzeniem (WE) no 1108/2009, lecz 
powinna ona nadal obowiązywać i zostać uchylona 
w ramach Porozumienia dopiero ze skutkiem od dnia, 
w którym środki, o których mowa w art. 8c ust. 10 
rozporządzenia (WE) nr 216/2008 zmienionego 
rozporządzeniem (WE) nr 1108/2009, będą miały zasto
sowanie na mocy Porozumienia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w pkt 66n (rozporządzenie (WE) nr 216/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32009 R 1108: rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1108/2009 z dnia 21 paździer
nika 2009 r. (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 51).”; 

2) w pkt 66z (dyrektywa 2006/23/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady) dodaje się, co następuje: 

„Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje 
się z uwzględnieniem następującego dostosowania: 

Niniejsza dyrektywa obowiązuje do dnia, w którym środki, 
o których mowa w art. 8c ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 
216/2008 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 
1108/2009, będą miały zastosowanie na mocy Porozumie
nia.”; 

3) skreśla się pkt 66z (dyrektywa 2006/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady) ze skutkiem od dnia, w którym środki, 
o których mowa w art. 8c ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 
216/2008 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 
1108/2009, będą miały zastosowanie na mocy Porozumie
nia. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1108/2009 w języku islan
dzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie 
EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2011 r., 
pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie 
notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*), lub 
w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 
163/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. ( 5 ), w zależności od tego, 
który z tych terminów jest późniejszy.
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( 1 ) Zob. s. 36 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
( 2 ) Dz.U. L 245 z 7.9.2006, s. 18. 
( 3 ) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 51. 
( 4 ) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 22. 

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
( 5 ) Zob. s. 51 niniejszego Dziennika Urzędowego.



Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Kurt JÄGER 
Przewodniczący
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