
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 152/2005 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 a 122/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2) A harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004.
április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) be kell építeni a megállapodásba.

(3) Figyelembe kell venni Liechtenstein kis területét, egyedi földrajzi szerkezetét és azt a tényt, hogy légi-
járatok, beleértve harmadik országok légi járműveit, csak rendkívül korlátozott számban fordulnak
elő.

(4) Figyelembe kell venni a liechtensteini légiközlekedés teljes mennyiségét, azt a tényt, hogy nem áll
rendelkezésre nemzetközi, menetrend szerinti légi járat Liechtensteinbe vagy Liechtensteinből, és
hogy Liechtenstein polgári repülési infrastruktúrája mindössze egy helikopter-repülőtérből áll,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a 66q. pontja (2042/2003/EK bizottsági rendelet) után az alábbi ponttal
egészül ki:

„66r. 32004 L 0036: A harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek bizton-
ságáról szóló, 2004. április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 143.,
2004.4.30., 76. o.).

E megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értel-
mezni:

Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések nem vonatkoznak a meglévő polgári repülési
infrastruktúrára Liechtenstein területén.”

2. cikk

A 2004/36/EK irányelvnek 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 143., 2004.4.30., 76. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását 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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