
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 87/2011 

z dnia 1 lipca 2011 r. 

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu
mieniem”, w szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją 
Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2011 z dnia 20 maja 
2011 r. ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 
2011/149/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie histo
rycznych emisji lotniczych zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrek
tywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady usta
nawiającej system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie ( 2 ). 

(3) Zgodnie z załącznikiem XX do Porozumienia, na mocy 
pkt 21al (dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady) dostosowanie bb, Urząd Nadzoru EFTA 
przedstawił historyczne dane na temat emisji lotniczych 
dotyczących lotów wewnątrz państw EFTA, lotów 
między tymi państwami oraz lotów między państwami 
EFTA i państwami trzecimi. Dane te zostały ustalone we 
współpracy z Europolem przy zastosowaniu tej samej 
metody jak w przypadku obliczania historycznych emisji 
lotniczych na terytorium UE. 

(4) Zgodnie z brzmieniem wspomnianego dostosowania 
Wspólny Komitet EOG podejmuje decyzje w sprawie 
historycznych emisji lotniczych dla całego EOG poprzez 
dodanie historycznych emisji lotniczych dotyczących 
lotów wewnątrz państw EFTA, lotów między tymi 
państwami oraz lotów między państwami EFTA 
i państwami trzecimi do historycznych emisji lotniczych 
w całej UE ustalonych w art. 1 decyzji Komisji 
2011/149/UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 21apa (decyzja Komisji 2009/450/WE) załącznika XX do 
Porozumienia wprowadza się punkt w brzmieniu: 

„21apb. 32011 D 0149: decyzja Komisji 2011/149/UE 
z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie historycznych 
emisji lotniczych zgodnie z art. 3c ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady usta
nawiającej system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. L 61 
z 8.3.2011, s. 42). 

Do celów Porozumienia przepisy tej decyzji odczy
tuje się z uwzględnieniem następujących dosto
sowań: 

w art. 1 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

»Historyczne emisje lotnicze dotyczące lotów 
wewnątrz państw EFTA, lotów między tymi 
państwami oraz lotów między państwami EFTA 
i państwami trzecimi ustala się na poziomie 
1 943 935 ton CO 2 . 

Historyczne emisje lotnicze dla całego EOG ustala 
się na poziomie 221 420 279 ton CO 2 .« ”. 

Artykuł 2 

Teksty decyzji 2011/149/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 2 lipca 2011 r., pod 
warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie noty
fikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2011 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Kurt JÄGER 
Przewodniczący

PL 6.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 262/59 

( 1 ) Dz.U. L 196 z 28.7.2011, s. 39. 
( 2 ) Dz.U. L 61 z 8.3.2011, s. 42. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


