
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 149/2005 HATÁROZATA

(2005. december 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosí-
tott, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen
annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás XIII. mellékletét az EGT-vegyesbizottság 122/2005 határozata (1) módosította.

(2) Az 1108/70/EGK tanácsi rendelet 3. cikkének d) pontjában előírt tengeri jellegű vízi utakra vonat-
kozó lista összetételének meghatározásáról szóló, 2003. december 8-i 13/2004/EK bizottsági rende-
letet (2) be kell építeni a megállapodás szövegébe.

(3) A 13/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba épített 281/71/EGK bizottsági
rendeletet (3), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 3. pont (281/71/EGK bizottsági rendelet) szövegét el kell hagyni.

2. A 3. pont után a következő pont kerül beillesztésre (281/71/EGK bizottsági rendelet, törölve):

„3a 32004 R 0013 Az 1108/70/EGK tanácsi rendelet 3. cikkének d) pontjában előírt tengeri jellegű vízi
utakra vonatkozó lista összetételének meghatározásáról szóló, 2003. december 8-i 13/2004/EK
bizottsági rendelet (HL L 3., 2004.1.7., 3. o.).”

2. cikk

A 13/2004/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. december 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésé-
ben előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).
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(1) HL L 339., 2005.12.22., 30. o.
(2) HL L 3., 2004.1.7., 3. o.
(3) HL L 33., 1971.10.2., 11. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2005. december 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök
Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN

herceg
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