30.6.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 17/2011
της 1ης Απριλίου 2011
για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII (Μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφω
νίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφεξής «η συμφωνία»,
και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα XIII της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την
απόφαση αριθ. 5/2011 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ της
11ης Φεβρουαρίου 2011 (1).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν
θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήμα
τος (2), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Μετά το σημείο 56κγ (οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου) του παραρτήματος XIII της συμ
φωνίας, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«56κδ. 32009 R 0392: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ευθύνη των μετα
φορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε
περίπτωση ατυχήματος (ΕΕ L 131 της 28.5.2009,
σ. 24).».

(1) ΕΕ L 93 της 7.4.2011, σ. 33.
(2) ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 24.

Άρθρο 2
Τα κείμενα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 στην ισλανδική
και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλή
ρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 2 Απριλίου 2011, υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επι
τροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103
παράγραφος 1 της συμφωνίας (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο
συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2011.

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο εκτελών καθήκοντα Προέδρου
Gianluca GRIPPA

(*) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

