
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 129/2008 HATÁROZATA

(2008. december 5.)

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. november 7-i 119/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös
átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2007. december 20-i 2008/217/EK bizottsági határozatot (2)
bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti
rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2002. május 30-i
2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 1-jei
2008/231/EK bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A 2008/217/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2002/732/EK bizottsági
határozatot (4), amelyet ezért a megállapodásból el kell hagyni.

(5) A 2008/231/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2002/734/EK bizottsági
határozatot (5), amelyet ezért a megállapodásból el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 37ac. pont (2002/732/EK bizottsági határozat) helyébe a következő szöveg lép:

„32008 D 0217: a Bizottság 2007. december 20-i 2008/217/EK határozata a nagy sebességű transz
európai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírá
sokról (HL L 77., 2008.3.19., 1. o.).”

2. A 37ae. pont (2002/734/EK bizottsági határozat) helyébe a következő szöveg lép:

„32008 D 0231: a Bizottság 2008. február 1-jei 2008/231/EK határozata a 96/48/EK tanácsi irányelv
6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrend
szerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági hatá
rozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2008.3.26., 1. o.).”
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2. cikk

A 2008/217/EK és a 2008/231/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzé
teendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. december 6-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. december 5-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


