
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 114/2008 HATÁROZATA

(2008. november 7.)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és XIX. mellékletének
(Fogyasztóvédelem) 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 IX. mellékletét a 2008. július 4-i 81/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A megállapodás XIX. mellékletét a 2008. július 4-i 88/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (2)
módosította.

(3) A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a
2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007.
november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) bele kell foglalni a megálla
podásba.

(4) A 2007/64/EK irányelv 2009. november 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a megállapodásba
foglalt 97/5/EK irányelvet (4), amelyet következésképpen a megállapodásból 2009. november 1-jei
hatállyal el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. A megállapodás IX. melléklete a 16d. pont (2004/10/EK bizottsági határozat) után a következő ponttal
egészül ki:

„16e. 32007 L 0064: az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a
belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a
2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL
L 319., 2007.12.5., 1. o.).”

2. A 23b. pont (2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következőkkel egészül ki:

„ , az alábbi módosítással:

— 32007 L 0064: az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve (HL
L 319., 2007.12.5., 1. o.).”

3. A 14. pont (2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) és a 31e. pont (2002/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32007 L 0064: az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve (HL
L 319., 2007.12.5., 1. o.).”
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4. A 16a. pont (97/5/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv) szövegét 2009. november 1-jei hatállyal el
kell hagyni.

2. cikk

A megállapodás XIX. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 3a. pont (az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve) a következő francia bekezdéssel egészül
ki:

„— 32007 L 0064: az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve (HL
L 319., 2007.12.5., 1. o.).”

2. A 7c. pont (97/5/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelv) szövegét 2009. november 1-jei hatállyal el
kell hagyni.

3. cikk

A 2007/64/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2008. november 8-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

5. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2008. november 7-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

(*) Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.

A Szerződő Felek közös nyilatkozata a 2007/64/EK irányelv megállapodásba foglalásáról szóló 114/2008
határozathoz

„A Szerződő Felek elismerik Liechtenstein különleges helyzetét, különösen hogy Liechtenstein és Svájc 1980-ban megkö
tötte a valutamegállapodást, amelynek értelmében Liechtenstein Svájc valutaövezetéhez tartozik. A kifizetési ügyleteket
ebből kifolyólag a svájci kifizetési rendszereken keresztül bonyolítják le. Ezt az általános keretrendszert kellően figyelembe
vették.”

HUL 339/104 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.18.


