
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 203/2013 

z dnia 8 listopada 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 
wykonawcze Komisji (UE) nr 104/2013 z dnia 4 lutego 
2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 
w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów 
i osób niebędących pasażerami za pomocą urządzeń do 
wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych 
(ETD) w połączeniu z ręcznymi wykrywaczami metali 
(HHMD) ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wyko
nawczą Komisji 2013/511/UE z dnia 4 lutego 2013 r. 
zmieniającą decyzję Komisji C(2010) 774 w odniesieniu 
do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i osób niebędą
cych pasażerami za pomocą urządzeń do wykrywania 
śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) w połą
czeniu z ręcznymi wykrywaczami metali (HHMD). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

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

„— 32013 R 0104: rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 104/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. 
(Dz.U. L 34 z 5.2.2013, s. 13).”; 

2) w pkt 66hf (decyzja Komisji C(2010) 774 final) dodaje się 
tiret w brzmieniu: 

„— 32013 R 0511: decyzja wykonawcza Komisji 
2013/511/UE z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniająca 
decyzję Komisji C(2010) 774 w odniesieniu do kontroli 
bezpieczeństwa pasażerów i osób niebędących pasaże
rami za pomocą urządzeń do wykrywania śladowych 
ilości materiałów wybuchowych (ETD) w połączeniu 
z ręcznymi wykrywaczami metali (HHMD).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 104/2013 
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 9 listopada 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 8 listopada 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Thórir IBSEN 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 34 z 5.2.2013, s. 13. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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