
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 12/2008 HATÁROZATA

(2008. február 1.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

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 2007. december 7-i 167/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A polgári légi közlekedés biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december
16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) a 2004. április 26-i 61/2004 EGT
vegyes bizottsági határozat (3) országspecifikus kiigazításokkal belefoglalta a megállapodásba.

(3) Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meg-
határozásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 31-i 915/2007/EK bizott-
sági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 66i. pontja (622/2003/EK bizottsági rendelet) a következőkkel egészül ki:

„– 32007 R 0915: a Bizottság 2007. július 31-i 915/2007/EK rendelete (HL L 200., 2007.8.1., 3. o.).

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

A 622/2003/EK rendelet melléklete 3. függelékének módosításáról szóló hivatalos EGT vegyes bizottsági hatá-
rozatnak a megállapodásban meghatározott eljárásokkal összhangban történő elfogadásáig az EFTA-államok
az EK-tagállamokkal egy időben az aktualizált 3. függelék alapján az utóbbiak által hozott intézkedésekhez kap-
csolódó intézkedéseket hoznak. Abban az esetben, ha az ilyen intézkedések egy vagy több EFTA-államban
komoly kétségeket keltenek, az érintett EFTA-állam(ok) késedelem nélkül az EGT Vegyes Bizottsághoz
fordul(nak).”

2. cikk

A 915/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és nor-
vég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. február 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cik-
kének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

(1) HL L 124., 2008.5.8., 34. o.
(2) HL L 355., 2002.12.30., 1. o.
(3) HL L 277., 2004.8.26., 175. o.
(4) HL L 200., 2007.8.1., 3. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2008. február 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök
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