
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

131/2006 HATÁROZATA

(2006. október 27)

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

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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

mivel:

(1) A megállapodás XIII. melléklete a 2006. szeptember 22-i 123/2006 EGT-vegyesbizottsági határozattal (1)
módosult.

(2) A hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a
3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. február 15-i 336/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1. A szöveg a 56t. pontot követően (2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő
ponttal egészül ki:

„56u. 32006 R 0336: A hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen
belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006.
február 15-i 336/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 64., 2006.3.4., 1. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

Norvégia vonatkozásában a 3. cikk (2) bekezdésének e) pontja a következőképpen módosul:

»utasszállító hajók, kivéve

i. a ro-ro utasszállító kompokat, valamint

ii. a Norvégia zászlója alatt hajózó, 100 főnél többet szállító utasszállító hajókat

a C- és D-osztályba tartozó tengeri területeken, a 98/18/EK irányelv 4. cikkében foglaltaknak
megfelelően.«”

2. Az 56c. pont szövegét (3051/95/EK tanácsi rendelet) el kell hagyni.

2006.12.21. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 366/69

(1) HL L 333., 2006.11.30., 52. o.
(2) HL L 64., 2006.3.4., 1. o.



2. cikk

A 336/2006/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. október 28-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése
szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2006. október 27-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Oda Helen SLETNES

L 366/70 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.21.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


