
РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 164/2007

от 7 декември 2007 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 адап-
тиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“,
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
№ 145/2007 от 26 октомври 2007 г. (1)

(2) Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията от 13 юни 2007 година относно прилагането на общ евро-
пейски формат за сертификатите за безопасност и документите за кандидатстване за сертифициране съгла-
сно член 10 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за валидността на
сертификатите за безопасност, издадени по Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съве-
та (2) следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 42д (Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) на приложение XIII към Спо-
разумението се добавя следната точка:

„42да. 32007 R 0653: Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията от 13 юни 2007 година относно прилага-
нето на общ европейски формат за сертификатите за безопасност и документите за кандидатстване за сер-
тифициране съгласно член 10 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за
валидността на сертификатите за безопасност, издадени по Директива 2001/14/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета (ОВ L 153, 14.6.2007 г., стр. 9).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 653/2007 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 8 декември 2007 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 Евро-
пейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2007 година.

За Съвместния комитет на ЕИП
Председател

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(1) ОВ L 100, 10.4.2008 г., стр. 89.
(2) ОВ L 153, 14.6.2007 г., стр. 9.
(*) Без отбелязани конституционни изисквания.
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