
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 201/2017 

z dnia 27 października 2017 r. 

zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2019/1364] 

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 Komisji (UE) 2017/363 z dnia 1 marca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do szczególnego zatwierdzenia dotyczącego 
operacji jednosilnikowego samolotu turbinowego w nocy lub w warunkach meteorologicznych dla lotów według 
wskazań przyrządów oraz do wymogów w zakresie zatwierdzania szkolenia na temat materiałów niebez
piecznych dotyczącego zarobkowych operacji specjalistycznych, operacji niezarobkowych wykonywanych 
skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym i niezarobkowych operacji specja
listycznych wykonywanych skomplikowanymi technicznie statkami powietrznymi z napędem silnikowym (1). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W 66nf (rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012) w załączniku XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret 
w brzmieniu: 

„—  32017 R 0363: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/363 z dnia 1 marca 2017 r. (Dz.U. L 55 z 2.3.2017, 
s. 1).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/363 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 28 października 2017 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 27 października 2017 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Sabine MONAUNI 

Przewodnicząca  

22.8.2019 L 219/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 55 z 2.3.2017, s. 1. 
(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
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