BG

L 73/46

Официален вестник на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП
№ 11/2009
от 5 февруари 2009 година
за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за
адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразу
мението“, и по-специално член 98 от него,
като има предвид, че:
(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП №
129/2008 от 5 декември 2008 г. (1)

(2)

Решение 2008/386/ЕО на Комисията от 23 април 2008 г. за изменение на приложение А към
Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с
подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална желе
зопътна система, и на приложение А към Решение 2006/860/ЕО относно техническа спецификация
за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на транс
европейската железопътна система за високоскоростни влакове (2) следва да бъде включено в Спора
зумението,

РЕШИ:

Член 1
В точки 37и (Решение 2006/679/ЕО на Комисията) и 37й (Решение 2006/860/ЕО на Комисията) от
приложение XIII към Споразумението се добавя следното тире:
„— 32008 D 0386: Решение 2008/386/ЕО на Комисията от 23 април 2008 г. (ОВ L 136,
24.5.2008 г., стр. 11).“
Член 2
Текстовете на Решение 2008/386/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в
притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.
Член 3
Настоящото решение влиза в сила на 6 февруари 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в
член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (*).
Член 4
Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на
Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 5 февруари 2009 година.
За Съвместния комитет на ЕИП
Председател
Alan SEATTER

(1) ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 36.
(2) ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 11.
(*) Без отбелязани конституционни изисквания.
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