
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 125/2013 

z dnia 14 czerwca 2013 r. 

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności 
jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 1077/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe 
organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu 
bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w odniesieniu do monitorowania, która ma być stoso
wana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infra
struktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub 
autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpo
wiedzialne za utrzymanie ( 2 ). 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do 
Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 42eg (rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011) 
w załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się punkty 
w brzmieniu: 

„42eh. 32012 R 1077: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
1077/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 
wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 
do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. 
bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeń
stwa lub autoryzacji bezpieczeństwa (Dz.U. L 320 
z 17.11.2012, s. 3); 

42ei. 32012 R 1078: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 
wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 
do monitorowania, która ma być stosowana przez 
przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury 
po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autory
zacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowie
dzialne za utrzymanie (Dz.U. L 320 z 17.11.2012, 
s. 8).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (UE) nr 1077/2012 i (UE) nr 1078/2012 
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 15 czerwca 2013 r., 
pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzia
nych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Przewodniczący

PL 28.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 318/27 

( 1 ) Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 3. 
( 2 ) Dz.U. L 320 z 17.11.2012, s. 8. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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