
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 179/2012 

z dnia 28 września 2012 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 135/2012 z dnia 13 lipca 
2012 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 1147/2011 z dnia 11 listo
pada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu 
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm 
ochrony lotnictwa cywilnego odnośnie do używania 
urządzeń do prześwietlania osób w portach lotniczych 
UE ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 
2011/8042/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą 
decyzję Komisji 2010/774/UE z dnia 13 kwietnia 2010 r. 
ustanawiającą szczegółowe środki w celu wprowadzenia 
w życie wspólnych podstawowych norm ochrony 
lotnictwa cywilnego odnośnie do używania urządzeń 
do prześwietlania osób w portach lotniczych UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Do załącznika XIII do Porozumienia wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) do pkt 66he (rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010) 
dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32011 R 1147: Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) nr 1147/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. (Dz.U. 
L 294 z 12.11.2011, s. 7)”; 

2) do pkt 66 hf (decyzja Komisji C (2010) 774 wersja osta
teczna) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32011 D 8042: Decyzja Komisji 2011/8042/UE z dnia 
14 listopada 2011 r. zmieniającą decyzję Komisji 
2010/774/UE z dnia 13 kwietnia 2010 r. ustanawiającą 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie 
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa 
cywilnego odnośnie do używania urządzeń do prze 
świetlania osób w portach lotniczych UE.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1147/2011 
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 1 listopada 2012 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 oraz 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Atle LEIKVOLL 
Przewodniczący

PL 13.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/33 

( 1 ) Dz.U. L 309 z 8.11.2012, s. 16. 
( 2 ) Dz.U. L 294 z 12.11.2011, s. 7. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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