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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 52/2011

av 20. mai 2011

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen 

om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids område, heretter kalt ”avtalen”, særlig 

artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 38/2011 av 1. april 2011(1).

2) Kommisjonsvedtak 2009/107/EF av 23. januar 2009 om endring av vedtak 2006/861/EF og 

2006/920/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne som gjelder for delsystemer i det 

transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(2) skal innlemmes i avtalen – 

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 37k (kommisjonsvedtak 2006/920/EF) og 37l (kommisjons vedtak 2006/861/

EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved:

– 32009 D 0107: Kommisjonsvedtak 2009/107/EF av 23. januar 2009 (EUT L 45 av 14.2.2009, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til vedtak 2009/107/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 21. mai 2011, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter 

avtalens artikkel 103 nr. 1( ), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 53/2011 av 20. mai 2011(3)

trer i kraft, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 11/2010 av 29. januar 2010(4) trer i kraft, alt 

etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende.

Utferdiget i Brussel, 20. mai 2011.

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa
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