
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 222/2014 

z dnia 24 października 2014 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 
[2015/1446] 

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 decyzję Komisji 2013/638/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań odnoszących się do urządzeń morskiej łączności radiowej przeznaczonych do stosowania 
na statkach nieobjętych konwencją SOLAS i do używania w światowym morskim systemie łączności alarmowej 
i bezpieczeństwa (GMDSS) ( 1 ). 

(2) Decyzja 2013/638/UE uchyla decyzję Komisji 2004/71/WE z dnia 4 września 2003 r. w sprawie istotnych 
wymagań odnoszących się do urządzeń morskiej łączności radiowej, które zamierza się zastosować na statkach 
nieobjętych przepisami Konwencji SOLAS i które mają być stosowane w Światowym Morskim Systemie Łączności 
Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) ( 2 ), która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku 
z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W rozdziale XVIII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany: 

1) po pkt 4zzp (dyrektywa Komisji 2008/63/WE) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„4zzq. 32013 D 0638: decyzja Komisji 2013/638/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie istotnych wymagań 
odnoszących się do urządzeń morskiej łączności radiowej, które zamierza się zastosować na statkach nieobję
tych przepisami konwencji SOLAS i które mają być stosowane w Światowym Morskim Systemie Łączności 
Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) (Dz.U. L 296 z 7.11.2013, s. 22).”; 

2) skreśla się pkt 4zzm (decyzja Komisji 2004/71/WE). 

Artykuł 2 

Teksty decyzji 2013/638/UE 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 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji 
przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 października 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Kurt JÄGER 
Przewodniczący

PL L 230/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.9.2015 

( 1 ) Dz.U. L 296 z 7.11.2013, s. 22. 
( 2 ) Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 54. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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