
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 116/2008 HATÁROZATA

(2008. november 7.)

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 2008. szeptember 26-i 104/2008 EGT vegyes bizottsági hatá
rozat (1) módosította.

(2) A tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljá
rások megállapításáról szóló, 2008. április 9-i 324/2008/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni
a megállapodásba.

(3) A 324/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 884/2005/EK bizottsági
rendeletet (3), amelyet ezért a megállapodásból el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete 56r. pontjának szövege (884/2005/EK bizottsági rendelet) helyébe a követ
kező szöveg lép:

„32008 R 0324: a Bizottság 2008. április 9-i 324/2008/EK rendelete a tengeri védelemmel kapcsolatos
bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljárások megállapításáról (HL L 98.,
2008.4.10., 5. o.).

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

Az 5. cikk (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

»Vizsgálatai során a Bizottság az EFTA-államok által összeállított jegyzékekben szereplő nemzeti ellen
őröket, az EFTA Felügyeleti Hatóság pedig az EU tagállamai által összeállított jegyzékekben feltüntetett
nemzeti ellenőröket kérheti fel részvételre.

A Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság egyaránt felkérheti a másik felet, hogy vizsgálatai során
megfigyelőként vegyen részt.« ”

2. cikk

A 324/2008/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

HUL 339/106 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.18.

(1) HL L 309., 2008.11.20., 30. o.
(2) HL L 98., 2008.4.10., 5. o.
(3) HL L 148., 2005.6.11., 25. o.



3. 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 (*).

4. 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

HU2008.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 339/107

(*) Alkotmányossági követelmények fennállását nem jelezték.


