
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

122/2007 határozata

(2007. szeptember 28.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

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. mellékletét a 2007. július 6-i 91/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló,
2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a
megállapodásba.

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

(4) Figyelembe kell venni a liechtensteini légi közlekedés teljes mennyiségét, azt a tényt, hogy nem áll
rendelkezésre nemzetközi, menetrend szerinti 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 68ab. pontot (261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)
követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„68ac. 32006 R 1107: az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1107/2006/EK rendelete a légi
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL L 204.,
2006.7.26., 1. o.).

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

A rendeletben megállapított intézkedések nem alkalmazandók Liechtenstein felségterületén belül a
meglévő polgári légiközlekedési infrastruktúrára.”

2. cikk

Az 1107/2006/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2007. szeptember 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).
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(1) HL L 328., 2007.12.13., 40. o.
(2) HL L 204., 2006.7.26., 1. 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, 2007. szeptember 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON

L 47/48 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.2.21.


