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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

30.10.2014

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 92/2014

092-2014n

av 16. mai 2014
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1236/2013 av 2. desember 2013 om den tekniske spesifikasjonen
for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell – godsvogner» i Den europeiske
unions jernbanesystem, og om endring av forordning (EU) nr. 321/2013(1) skal innlemmes i EØSavtalen.

2)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1273/2013 av 6. desember 2013 om endring av forordning (EU)
nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet
«telematikkprogrammer for persontransport» i det transeuropeiske jernbanesystem(2) skal innlemmes
i EØS-avtalen.

3)

Kommisjonsbeslutning 2013/710/EU av 2. desember 2013 om endring av beslutning 2012/757/EF
om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den
europeiske unions jernbanesystem(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.

4)

EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:
1.	

I nr. 37dj (kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011) skal nytt strekpunkt lyde:
”–

2.	

32013 R 1273: Kommisjonsforordning (EU) nr. 1273/2013 av 6. desember 2013 (EUT L 328
av 7.12.2013, s. 72).”

I nr. 37dl (kommisjonsbeslutning 2012/757/EU) tilføyes følgende:
”, endret ved:
–		
32013 D 0710: Kommisjonsbeslutning 2013/710/EU av 2. desember 2013 (EUT
L 323 av 4.12.2013, s. 35).”

3.	

I nr. 37n (kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013) tilføyes følgende:
”, endret ved:
–

32013 R 1236: Kommisjonsforordning (EU) nr. 1236/2013 av 2. desember 2013 (EUT L 322
av 3.12.2013, s. 23).”
Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 1236/2013, (EU) nr. 1273/2013 og beslutning 2013/710/EU 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 17. mai 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103
nr. 1 er inngitt(*).
(1)
(2)
(3)
(*)

EUT L 322 av 3.12.2013, s. 23.
EUT L 328 av 7.12.2013, s. 72.
EUT L 323 av 4.12.2013, s. 35.
Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

30.10.2014

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 17. maí 2014, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi borist (*).	
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 16. maí 2014.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Gianluca Grippa
formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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