
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 106/2019 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2019/1236] 

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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/502 z dnia 
25 marca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku 
z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (1). 

(2)  Decyzja ta odnosi się do włączenia do Porozumienia EOG jednostronnych środków awaryjnych przyjętych w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w przypadku wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE bez umowy (scenariusz braku porozumienia). Porozumienie EOG nie reguluje kwestii 
nawiązywania stosunków między państwami EOG a Zjednoczonym Królestwem jako państwem trzecim. 
W związku z tym włączenie jest przyjęte w drodze wyjątku i pod warunkiem, że środki awaryjne będą stosowane 
jedynie w bardzo krótkim czasie po wystąpieniu. Włączenie to nie może być stosowane jako precedens 
w przyszłości i w innych przypadkach związanych ze środkami UE mającymi wpływ na państwa trzecie. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 64c (dyrektywa Rady 96/67/WE) w załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się, co następuje: 

„64d.  32019 R 0502: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/502 z dnia 25 marca 2019 r. 
w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (Dz.U. L 85I z 27.3.2019, s. 49). 

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

a)  w odniesieniu do państw EFTA art. 4 ust. 3 nie ma zastosowania; 

b)  w art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

»4. Państwa EFTA w pełni uczestniczą w komitecie ustanowionym na mocy ust. 1, w ramach którego 
posiadają te same prawa i obowiązki co państwa członkowskie UE, z wyjątkiem prawa głosu.«”. 

Artykuł 2 

Tekst rozporządzenia (UE) 2019/502 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 11 kwietnia 2019 r. lub następnego dnia po ostatniej notyfikacji dokonanej 
na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*), w zależności od tego, która z tych dat przypada później. 
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(1) Dz.U. L 85I z 27.3.2019, s. 49. 
(*) 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 11 kwietnia 2019 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Claude MAERTEN 

Przewodniczący  
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