
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

88/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

a megállapodásnak a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken való együttműködésről
szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiiga-
zításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen
annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1) A 2004. április 26-i 65/2004 EGT-Vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás
31. jegyzőkönyvét.

(2) A megállapodás 31. jegyzőkönyve 3. cikke (2) bekezdése értelmében az EFTA-államok teljes
mértékben részt vesznek az 1210/90/EGK tanácsi rendelettel (2) felállított Európai Környezetvédelmi
Ügynökségben.

(3) Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat
létrehozásáról szóló 1210/90/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2003. július 22-i
1641/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) módosította az 1210/90/EGK tanácsi rende-
letet.

(4) Ebből kifolyólag a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy figye-
lembe lehessen venni az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az európai környezeti informá-
ciós és megfigyelőhálózatban az 1641/2003/EK rendelettel bevezetett változásokat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának a vége a következő szavakkal egészül ki:

„és az 1641/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)

___________
(3) HL L 245., 2003.9.29., 1. o.”

2. A 3. cikk (2) bekezdésének m) pontja után a következő albekezdés kerül:

„n) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről
szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1210/90/EGK
rendelet alkalmazásában, az ügynökség EFTA-államokat érintő dokumentumaira is alkalmazandó.”

HU2004.11.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 349/49

(1) HL L 277., 2004.8.26., 182. o.
(2) HL L 120., 1990.5.11., 1. o.
(3) HL L 245., 2003.9.29., 1. o.



2. cikk

A határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT-Vegyesbizottság utolsó érte-
sítését követő napon lép hatályba (*).

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell
kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

S. GILLESPIE

HUL 349/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.25.

(*) Alkotmányos követelmény nincs megjelölve.


