
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 27/2014 

z dnia 14 lutego 2014 r. 

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego 
art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 628/2013 z dnia 
28 czerwca 2013 r. w sprawie metod pracy stosowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego 
przy prowadzeniu inspekcji standaryzacyjnych i monitorowaniu stosowania przepisów rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006 (1). 

(2)  Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 628/2013 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006 (2), które jest 
uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia 
EOG. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Punkt 66qa (rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006) załącznika XIII do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie: 

„32013 R 0628: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 628/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
metod pracy stosowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego przy prowadzeniu inspekcji standa
ryzacyjnych i monitorowaniu stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 216/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2006 (Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 46). 

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a)  słowo »Komisja« we wszystkich formach gramatycznych w art. 8 ust. 1 i 4, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 lit. c), 
art. 16 ust. 6 i 7, art. 17 ust. 4 lit. e), art. 17 ust. 6, art. 19 ust. 3, art. 22 ust. 3 lit b), art. 22 ust. 4 i art. 23 
zastępuje się słowami »Urząd Nadzoru EFTA« z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej w odniesieniu 
do państw EFTA; 

b)  w art. 21 ust. 1 po słowach »umowy zawartej przez Unię« dodaje się słowa »lub umowy zawartej pomiędzy 
państwami EFTA i państwem trzecim«, a po słowach »rozporządzenia (WE) nr 216/2008« dodaje się słowa », 
dostosowanego do celów Porozumienia EOG,«; 

c)  w art. 21 ust. 2 po słowach »między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO)« dodaje się słowa »lub ewentualnego przyszłego Porozumienia o współpracy między państwem EFTA a 
ICAO«.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 628/2013 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 15 lutego 2014 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewi
dzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 
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(1) Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 46. 
(2) Dz.U. L 129 z 17.5.2006, s. 10. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 



Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Gianluca GRIPPA 

Przewodniczący  
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