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Официален вестник на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП
№ 129/2008
от 5 декември 2008 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
№ 119/2008 от 7 ноември 2008 г. (1)

(2)

Решение 2008/217/ЕО на Комисията от 20 декември 2007 г. относно техническа спецификация за
оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Инфраструктура“ на трансевропейската високоско
ростна железопътна система (2), следва да се включи в споразумението.

(3)

Решение 2008/231/ЕО на Комисията от 1 февруари 2008 г. относно приетата техническа специ
фикация за оперативна съвместимост по отношение на оперативната подсистема на трансевропейската
железопътна система за високоскоростни влакове, визирана в член 6, параграф 1 от Директива
96/48/ЕО на Съвета и за отмяна на Решение 2002/734/ЕО на Комисията от 30 май 2002 г. (3),
следва да се включи в споразумението.

(4)

Решение 2008/217/ЕО отменя Решение 2002/732/ЕО на Комисията (4), което е включено в споразу
мението и което следва съответно да бъде заличено от споразумението.

(5)

Решение 2008/231/ЕО отменя Решение 2002/734/ЕО на Комисията (5), което е включено в споразу
мението и което следва съответно да бъде заличено от споразумението,

РЕШИ:

Член 1
Приложение XIII към споразумението се изменя, както следва:
1. Текстът на точка 37ав (Решение 2002/732/ЕО на Комисията) се заменя със следното:
„32008 D 0217: Решение 2008/217/ЕО на Комисията от 20 декември 2007 г. относно техническа
спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Инфраструктура“ на трансевропейската
високоскоростна железопътна система (ОВ L 77, 19.3.2008 г., стр. 1).“
2. Текстът на точка 37ад (Решение 2002/734/ЕО на Комисията) се заменя със следното:
„32008 D 0231: Решение 2008/231/ЕО на Комисията от 1 февруари 2008 г. относно приетата
техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на оперативната подсистема на транс
европейската железопътна система за високоскоростни влакове, визирана в член 6, параграф 1 от
Директива 96/48/ЕО на Съвета и за отмяна на Решение 2002/734/ЕО на Комисията от 30 май
2002 г. (ОВ L 84, 26.3.2008 г., стр. 1).“
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Член 2

Текстовете на решения 2008/217/ЕО и 2008/231/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 декември 2008 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 декември 2008 година.
За Съвместния комитет на ЕИП
Председател
H.C. принц Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Без отбелязани конституционни изисквания.
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