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Az Országgyűlés 
.../2004. (...) OGY 

határozata 
 

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 
Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a 
Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak 

és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről 
szóló Megállapodás megerősítéséről 

 
 

 
Az Országgyűlés 
 

1. megerősíti a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 
Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar 
Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a 
Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági 
Térségben való részvételéről szóló Megállapodást; 

 
2. felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és 

pecsétjével ellátva adja ki; 
 
3. felkéri a külügyminisztert, hogy gondoskodjék a megerősítő okiratnak az 

Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál történő letétbe helyezéséről. 
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INDOKOLÁS 
 

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást 1992. május 2-án írta alá az 

Európai Közösség 12 akkori tagállama, valamint az EFTA 7 tagállama (Ausztria, 

Finnország, Svédország, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc). A megállapodás 

1994. január elsején 17 ország között lépett hatályba, mivel azt Svájc és Liechtenstein 

nem ratifikálta. Ausztria, Finnország és Svédország 1995. január elsején kilépett az 

EFTA-ból és csatlakozott az Európai Közösséghez, így az Európai Gazdasági 

Térségben jelenleg 15 EU-tag, valamint Norvégia, Izland és az 1995. január elsején 

csatlakozott Liechtenstein vesz részt.  

 

Az EGT megállapodás lényegében az EU egységes belső piacának előírásait terjeszti 

ki a három nem EU-tag EGT-országra. Ennek értelmében megvalósul az áruk, 

szolgáltatások, munkaerő és tőke szabad áramlása a 18 tagország között. A szabadság 

nem teljes a tőkemozgás területén, mivel Izland és Norvégia megszorításokat 

alkalmaz a halászati szektorába történő tőkebefektetésekre, valamint Liechtenstein 

korlátozásokat érvényesít a munkaerőmozgás területén. Az áruk szabad áramlása sem 

teljes körű, mivel az egységes belső piaci szabályok nem vonatkoznak a 

mezőgazdasági és a halászati termékekre. 

 

Az EGT megállapodás 128. cikke szerint bármely európai államnak, amely az 

Európai Közösség tagjává válik, csatlakoznia kell az EGT-hez. Magyarország a 

Kormány 2389/2002.(XII.20.) határozata alapján röviddel az EU csatlakozási 

tárgyalások Koppenhágában történt lezárását követően, december 20-án nyújtotta be 

csatlakozási kérelmét az EGT Tanács soros elnökének. 

 

Az EGT bővítését célzó tárgyalások 2003. január 9-én kezdődtek meg a 15 jelenlegi 

és a 10 jövőbeni EU tagállam, illetve a másik oldalon a három EGT/EFTA ország, 

azaz Norvégia, Izland és Liechtenstein között. 
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2003. július 3-án Brüsszelben az Európai Unióhoz csatlakozó tíz ország, Norvégia, 

Izland és Liechtenstein, valamint az Európai Közösség és az Európai Unió 15 

jelenlegi tagállamának képviselői parafálták az EGT bővítéséről szóló megállapodást. 

 

Az Európai Unió 15 jelenlegi tagállama és a 10 új csatlakozó ország képviselői a 

megállapodást 2003. október 14-én írták alá. A Kormány felhatalmazása alapján a 

megállapodást Kovács László külügyminiszter úr írta alá. A megállapodást az Izlandi 

Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság 2003. november 11-

én írta alá.  

 

A megállapodás értelmében a 2004. május elsejétől 28 tagúra bővülő EGT-n belül az 

EU egységes belső piacának szabályai érvényesülnek, kivéve az említett 

mezőgazdaságot, halászatot, halászati tőkebefektetéseket és Liechtenstein esetében a 

munkaerő-áramlást. A megállapodás tartalmazza a 2003. április 16-án Athénban 

aláírt EU csatlakozási szerződésnek az egységes belső piaccal összefüggő elemeit (a 

fenti kivételekkel), az átmeneti mentességi időszakok, valamint az általános és 

speciális védzáradékok rendelkezéseivel együtt. 

 

A megállapodás szerint a 2004. május elsejétől 2009. április 30-ig tartó ötéves 

időszakban a három EGT/EFTA ország multilaterális alapon évi 120 millió euró 

összegű kohéziós jellegű támogatást nyújt a tíz csatlakozó országnak, továbbá 

Spanyolországnak, Görögországnak és Portugáliának.  Magyarország részesedése 

ebből a támogatásból 10,13 %, azaz évi 12.156.000 euró. Norvégia további kétoldalú 

hozzájárulást is ad, kizárólag a tíz új tagállamnak.  E hozzájárulás mértéke évi 113,4 

millió euró 5 éven keresztül. Ebben a magyar részesedés 13,1 %. A norvég alapból 

Magyarország évi 14.855.400 euró támogatásra jogosult. Az EGT/EFTA 

multilaterális és a norvég kétoldalú hozzájárulásból tehát Magyarország évente 

összesen 27.011.400 euró támogatást kaphat, 5 év alatt pedig összesen 135.057.000 

eurót. A teljes EGT és norvég támogatási keret az ötéves periódusra 600, illetve 567 

millió euró, azaz összesen 1.167 milliárd euró.  
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A jelenleg érvényes EGT/EFTA kohéziós támogatási keret évi 23 millió euró, 

amelyből Spanyolország, Görögország, Portugália és Írország részesül. 2004. május 

elsejétől ez a tízszeresére, 233.4 millió euróra emelkedik, a fentieknek megfelelően. 

A jelenlegi tagországok közül Spanyolország, Görögország és Portugália továbbra is 

támogatásban részesülhet, ennek összege a három országra együttesen vetítve évi 

22.32 millió euró, azaz támogatásuk a kohéziós összeg tízszeresre emelésének 

ellenére a jelenlegi szinten marad.  

 

A főbb támogatási jogcímek: környezetvédelem, megújítható energiaforrások, 

nyersanyag-takarékosság, a tömegközlekedés fejlesztése, európai kulturális örökség, 

oktatás, képzés, a helyi önkormányzatok adminisztratív kapacitásának erősítése, 

egészségügy és gyermekgondozás. A norvég kétoldalú hozzájárulás esetében a 

fentiek kiegészülnek a schengeni követelmények teljesítésének támogatásával, a 

környezetvédelem adminisztratív kapacitásának erősítésével, az önkormányzati 

hulladékkezelés támogatásával, a regionális politika és a határon átnyúló 

tevékenységek támogatásával, valamint a közösségi vívmányok alkalmazásához 

nyújtott technikai segítségnyújtással. A fenti területekkel összefüggő kutatási 

tevékenység is támogatható. 

 

2006-ban, majd 2008-ban felülvizsgálatra kerül a kohéziós támogatások 

felhasználása. A le nem kötött összegeket átirányíthatják bármely kedvezményezett 

országból más projektek céljaira. 

 

A központi, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozott projektek esetében 

az EGT támogatás aránya elérheti a 85 %-ot. Egyéb esetekben a támogatás a projekt 

összegének 60 %-áig terjedhet. 

A két alap működését szorosan koordinálják, az eljárások azonosak lesznek.  Az 

EGT/EFTA országok bizottságot hoznak létre az EGT pénzügyi mechanizmus 

irányítására. 
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Az ötéves időszak lejártakor felülvizsgálják, hogy szükséges-e ezt követően is kezelni 

a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket az EGT-n belül. 

 

A mezőgazdasági kereskedelemben a tíz csatlakozó ország is részesedni fog 

mindazon kedvezményből, amelyet Norvégia az EU-nak nyújt. Ezen felül a norvég 

fél néhány új termékre nulla vám melletti vámkontingenst nyit. Magyar szempontból 

elsősorban a fagyasztott málnára megállapított 950 tonnás kvóta érdemel figyelmet. 

(Norvégia jelenleg 250 tonna vámmentes kontingenst nyújt Magyarországnak és 500 

tonnát Lengyelországnak, az EU-nak semmit.) A magyar mezőgazdasági kivitel 

szempontjából kedvezőek az almalére, az állateledelre és esetlegesen a fagyasztott 

eperre nyitott 1300, 1000, illetve 1400 tonnás vámmentes kvóták. Meg kell 

említenünk, hogy Norvégia kívánságunkra továbbra is a jelenleginek megfelelő 

kvótaelosztási rendszert tartja érvényben. Exportunk számára új lehetőségeket 

teremtenek a jövőben egyes olyan kedvezmények, amelyeket Norvégia eddig csak az 

EU-nak nyújtott, pl. a csemegekukoricára biztosított korlátozás nélküli 

vámmentesség.  

 

A halászati kereskedelemben a Közösség vámmentes kvótákat nyit egyes norvég, 

illetve izlandi halféleségekre. Ennek Magyarország számára nincs különleges 

jelentősége, behozatalunk 2003. július 1. óta liberalizált.  

 

A három EGT/EFTA ország átveszi a csatlakozási szerződésnek a munkaerő 

mozgására vonatkozó rendelkezéseit. Az EGT bővítését célzó megállapodás 

záróokmánya tartalmazza az érintett EFTA országok idevágó közös nyilatkozatát, 

amely szerint törekednek munkaerőpiacukhoz nagyobb hozzájutást biztosítani a tíz 

csatlakozó ország állampolgárai számára; a munkavállalási lehetőségeknek  

lényegesen javulniuk kell ezen országok csatlakozásakor; a lehető leggyorsabban kell 

a továbbiakban is megvalósítani a közösségi vívmányok teljes érvényre juttatását. Ez 

alól a jelenleg érvényes EGT megállapodás alapján is kivételt képez Liechtenstein. A 



 
 

7
 

fentiek magukban foglalják annak lehetőségét is, hogy a három EFTA ország akár 

2004. május elsején teljesen megnyissa munkaerő piacát. A tárgyalások során 

Norvégia ilyen értelmű nyilatkozatot tett. Izland viszont a korábbiakban bejelentette, 

hogy teljes mértékben élni kíván a csatlakozási szerződésben foglalt munkavállalási 

korlátozási lehetőségekkel. 

 

Az EGT-megállapodás 6. cikke értelmében a megállapodást a jelenlegi és az új 

Szerződő Feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban kell megerősíteniük, illetve 

jóváhagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának 

Főtitkárságánál kell letétbe helyezni. 

 

Az EGT-megállapodás kimondja, hogy az a csatlakozási szerződéssel egy napon lép 

hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig valamennyi megerősítő, illetve jóváhagyó 

okiratot letétbe helyezik, és amennyiben az EGT-megállapodáshoz kapcsolódó egyéb 

megállapodások szintén hatályba lépnek. A megállapodás tartalmazza azt a kisegítő 

rendelkezést, miszerint, ha a megerősítő vagy jóváhagyó okiratot nem helyezi minden 

Szerződő Fél kellő időben letétbe, a megállapodás csak azon államok tekintetében lép 

hatályba, amelyek ennek eleget tettek. Ebben az esetben az EGT Tanács 

haladéktalanul határoz a megállapodás kiigazításáról. 

 

Annak érdekében, hogy az EGT-megállapodás Magyarország tekintetében az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásunkkal egy időben hatályba lépjen, szükséges, hogy azt 

az Országgyűlés egyszerű többséggel megerősítse, majd a ratifikációs eljárások 

befejezését követően törvényben kihirdesse. Az EGT-megállapodás a Magyar 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása napján lép majd hatályba. 

 

A határozat felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítő okiratot állítsa ki és 

felhatalmazza a külügyminisztert a megerősítő okirat letétbe helyezésére. 
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MEGÁLLAPODÁS 

A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK 

KÖZTÁRSASÁGNAK 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL 
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

 

 

 

A BELGA KIRÁLYSÁG, 

 

A DÁN KIRÁLYSÁG, 

 

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SPANYOL KIRÁLYSÁG, 

 

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, 

 

ÍRORSZÁG, 

 

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, 

 

A HOLLAND KIRÁLYSÁG, 

 

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, 
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A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, 

 

A FINN KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SVÉD KIRÁLYSÁG, 

 

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, 

 

a továbbiakban „az EK-tagállamok”, 

 

 

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG, 

 

A NORVÉG KIRÁLYSÁG, 

 

a továbbiakban „az EFTA-államok”, 

 

a továbbiakban együttesen „a jelenlegi Szerződő Felek”, 
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valamint 

 

A CSEH KÖZTÁRSASÁG, 

 

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, 

 

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LETT KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, 

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, 

 

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, 
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MIVEL 2003. április 16-án Athénban aláírták a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a 

Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar 

Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és 

a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a 

továbbiakban „a Csatlakozási Szerződés”); 

 

MIVEL az 1992. május 2-án Oportoban aláírt, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 

128. cikke alapján minden olyan európai államnak, amely a Közösség tagjává válik, kérnie kell, 

hogy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban „az EGT-

megállapodás”) részes felévé váljon; 

 

MIVEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a 

Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén 

Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kérelmezték, hogy az EGT-megállapodás részes felévé 

váljanak; 

 

MIVEL a részvétel feltételei a jelenlegi Szerződő Felek és a részvételüket kérő államok közötti 

megállapodás tárgyát képezik, 

 

ELHATÁROZTÁK, hogy a következő megállapodást kötik: 
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1. CIKK 

 

(1) A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a 

Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén 

Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban „az új Szerződő Felek”) az EGT-

megállapodás részes felévé válnak.  

 

(2) E megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az EGT-megállapodás rendelkezései, az EGT-

Vegyesbizottság 2002. november 1-je előtt elfogadott határozataiban foglalt módosításokkal együtt, 

az e megállapodásban megállapított szabályok szerint kötelezőek az új Szerződő Felek számára 

ugyanolyan feltételekkel, mint amelyek a jelenlegi Szerződő Felekre vonatkoznak. 

 

(3) Az e megállapodáshoz csatolt mellékletek e megállapodás szerves részét képezik. 

 

2. CIKK 

 

(1) AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS FŐSZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI: 

 

a) Preambulum: 

 

A Szerződő Felek felsorolásának helyébe a következő szöveg lép: 

 

„AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, 

 

A BELGA KIRÁLYSÁG, 

 

A CSEH KÖZTÁRSASÁG, 

 

A DÁN KIRÁLYSÁG, 

 

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, 

 

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, 
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A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SPANYOL KIRÁLYSÁG, 

 

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, 

 

ÍRORSZÁG, 

 

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, 

 

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LETT KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, 

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, 

 

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A HOLLAND KIRÁLYSÁG, 

 

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, 

 

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, 
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A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, 

 

A FINN KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SVÉD KIRÁLYSÁG, 

 

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, 

 

 

VALAMINT 

 

 

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG, 

 

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,”; 

 

b) 2. cikk: 

 

i. a b) pont helyébe a következő szöveg lép: 

 

„az »EFTA-államok« kifejezés az Izlandi Köztársaságot, a Liechtensteini 

Hercegséget és a Norvég Királyságot jelenti;”; 

 

ii. a c) pontból az „és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésből” 

szavakat el kell hagyni; 
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iii. a cikk a következő ponttal egészül ki: 

 

“d) a »2003. április 16-i csatlakozási okmány« kifejezés a Cseh Köztársaság, az 

Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván 

Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel 

Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 

csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező 

szerződések kiigazításáról szóló, 2003. április 16-án Athénban elfogadott 

okmányt jelenti.”; 

 

c) 109. cikk: 

 

az (1) bekezdésből az „és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződéssel” 

szövegrészt el kell hagyni; 

 

d) 117. cikk: 

 

a 117. cikk szövegének a helyébe a következő szöveg lép: 

 

„A finanszírozási mechanizmusra irányadó rendelkezéseket a 38. és a 38a. jegyzőkönyv 

tartalmazza.”; 

 

e) 121. cikk: 

 

a cikk szövegéből a c) pontot el kell hagyni; 

 

f) 126. cikk: 

 

az (1) bekezdés a következőképpen módosul: 

 

i. az „és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés” szavakat el kell 

hagyni; 
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ii. az „ezekben a szerződésekben” kifejezés helyébe az „ebben a szerződésben” szöveg 

lép; 

 

iii. az „az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a 

Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svéd Királyság” szövegrész 

helyébe az „az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég 

Királyság” szöveg lép; 

 

g) 129. cikk: 

 

i. az (1) bekezdés első albekezdését követően a következő albekezdéssel egészül ki: 

 

„Az Európai Gazdasági Térség bővítése következtében e megállapodás cseh, észt, 

lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelvű változata szintén 

hiteles.”; 

 

ii. Az (1) bekezdés új számozás szerinti harmadik albekezdésének helyébe a következő 

szöveg lép: 

 

„A mellékletekben hivatkozott jogi aktusok angol, cseh, dán, észt, finn, francia, 

görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, 

svéd, szlovák és szlovén nyelvű, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett 

szövege egyaránt hiteles, és ezeket hitelesítés céljából izlandi és norvég nyelven is 

meg kell szövegezni és az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében 

közzé kell tenni.”. 

 

(2) AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS JEGYZŐKÖNYVEINEK KIIGAZÍTÁSAI: 

 

a) 36. jegyzőkönyv: 

 

A 2. cikk első bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép: 

 

„Az EGT Parlamenti Vegyesbizottság huszonnégy tagból áll.”; 
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b) új 38a. jegyzőkönyv: 

 

A megállapodás a 38. jegyzőkönyvet követően a következő 38a. jegyzőkönyvvel 

egészül ki: 

 

„38A. JEGYZŐKÖNYV 

AZ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSRÓL 

 

 

1. CIKK 

 

Az EFTA-államok a 3. cikkben felsorolt kiemelt területeken folytatott beruházási és 

fejlesztési projektekhez nyújtott támogatások finanszírozásával hozzájárulnak az 

Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez. 

 

 

2. CIKK 

 

Az 1. cikkben előírt pénzügyi hozzájárulás teljes összege 600 millió euró, amelyet évi 

120 millió eurós kötelezettségvállalási csomagok erejéig a 2004. május 1-jétől 2009. 

április 30-ig tartó időszak során bocsátanak rendelkezésre. 
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3. CIKK 

 

(1) A támogatások a következő kiemelt területeken folytatott projektekre adhatók: 

 

a) környezetvédelem, beleértve az emberi környezet védelmét is, többek között a 

szennyezéscsökkentés és a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása 

révén, 

 

b) a fenntartható fejlődés előmozdítása az erőforrások felhasználásának és az azokkal 

való gazdálkodásnak a fejlesztése révén, 

 

c) az európai kulturális örökség megőrzése, ideértve a tömegközlekedést és a városrész-

rehabilitációt, 

 

d) az emberi erőforrások fejlesztése, többek között az oktatás és képzés előmozdítása, a 

helyi önkormányzatok, illetve intézményeik igazgatási és közszolgáltatási 

kapacitásának, valamint az azokat támogató demokratikus eljárásoknak az erősítése 

révén, 

 

e) egészségügy és gyermekvédelem. 

 

(2) A tudományos kutatások annyiban jogosultak finanszírozásra, amennyiben a kutatás 

egy vagy több kiemelt területre irányul. 

 

4. CIKK 

 

(1) A támogatások formájában nyújtott EFTA-hozzájárulás nem lépheti túl a 

projektköltségek 60%-át, kivéve a központi kormányzati, regionális, illetve helyi 

önkormányzati forrásokból egyéb módon finanszírozott projekteket, amelyeknél a 

hozzájárulás nem lehet több, mint az összes költség 85%-a. A társfinanszírozás 

mértékére vonatkozó közösségi felső határokat egyik esetben sem lehet túllépni. 
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(2) Az állami támogatásra vonatkozó hatályos szabályokat alkalmazni kell. 

 

(3) Az Európai Közösségek Bizottsága ellenőrzi, hogy a javasolt projektek 

összeegyeztethetőek-e a közösségi célkitűzésekkel. 

 

(4) Az EFTA-államok kötelezettsége a projektekkel kapcsolatban a pénzeszközöknek a 

megállapított tervek szerinti szolgáltatására korlátozódik. Harmadik személyekkel 

szemben nem tartoznak felelősséggel. 

 

5. CIKK 

 

A kedvezményezett államok (a Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, 

Spanyolország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, 

Portugália, Szlovénia és Szlovákia) a rendelkezésre álló pénzeszközökből a következő 

elosztási kulcs szerint részesednek: 

 

Kedvezményezett állam 
A teljes hozzájárulás 

százaléka 

Cseh Köztársaság 8,09 % 

Észtország 1,68 % 

Görögország 5,71 % 

Spanyolország 7,64 % 

Ciprus 0,21 % 

Lettország 3,29 % 

Litvánia 4,50 % 

Magyarország 10,13 % 

Málta 0,32 % 

Lengyelország 46,80 % 

Portugália 5,22 % 

Szlovénia 1,02 % 

Szlovákia 5,39 % 
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6. CIKK 

 

A kötelezettségvállalásokkal nem lekötött pénzeszközöknek a kedvezményezett államok 

kiemelt jelentőségű projektjeire való átcsoportosítása érdekében ezt az elosztást 2006. 

novemberében, majd 2008. novemberében újra felül kell vizsgálni. 

 

 

7. CIKK 

 

(1) Az e jegyzőkönyvben előírt pénzügyi hozzájárulást szorosan össze kell hangolni a 

Norvégia által a norvég finanszírozási mechanizmus alapján nyújtott kétoldalú 

hozzájárulással. 

 

(2) Így különösen az EFTA-államok gondoskodnak arról, hogy az előző bekezdésben 

említett mindkét finanszírozási mechanizmus esetén ugyanazokat az eljárásokat 

alkalmazzák. 

 

(3) Ennek során a Közösség kohéziós politikájának minden jelentős változását 

megfelelően figyelembe kell venni. 

 

 

8. CIKK 

 

(1) Az EFTA-államok az EGT finanszírozási mechanizmus igazgatására egy bizottságot 

hoznak létre. 

 

(2) Szükség esetén az EFTA-államok további szabályokat állapítanak meg az EGT 

finanszírozási mechanizmus végrehajtására vonatkozóan. 

 

(3) Az igazgatási költségeket a 2. cikkben megállapított teljes összegből kell fedezni. 

 

 

 

 



 
 

22
 

9. CIKK 

 

Az ötéves időszak végén és az e megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek 

sérelme nélkül a Szerződő Felek a megállapodás 115. cikkének tükrében újra 

megvizsgálják az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi 

egyenlőtlenségek kezelésének szükségességét. 

 

 

10. CIKK 

 

Ha az e jegyzőkönyv 5. cikkében felsorolt kedvezményezett államok bármelyike nem 

válik e megállapodás Szerződő Felévé 2004. május 1-én, vagy ha az Európai Gazdasági 

Térség EFTA-pillérének tagságában bármilyen változás áll be, e jegyzőkönyvet a 

szükséges módon ki kell igazítani.”; 

 

c) új 44. jegyzőkönyv: 

 

A megállapodás a következő 44. jegyzőkönyvvel egészül ki: 

 

„44. JEGYZŐKÖNYV 

A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT 

VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL 

 

1. A megállapodás 112. cikkének alkalmazása az általános gazdasági védzáradékra, 

valamint a személyek szabad mozgása és a közúti fuvarozás területén bevezetett 

átmeneti intézkedésekben foglalt védintézkedési mechanizmusokra 

 

A megállapodás 112. cikkét szintén alkalmazni kell a 2003. április 16-i 

csatlakozási okmány 37. cikkének rendelkezéseiben, illetve az V. mellékletben (A 

munkavállalók szabad mozgása) és a VIII. mellékletben (Letelepedési jog) az 

»Átmeneti időszak« cím alatt, továbbá a XVIII. melléklet (Munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő 

bánásmód) 30. pontjában (az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve), 

valamint a XIII. melléklet (Közlekedés) 26c. pontjában (a Tanács 3118/93/EGK 
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rendelete) foglalt átmeneti intézkedésekben meghatározott, illetve hivatkozott 

helyzetekben. 

 

2. Belső piaci védzáradék 

 

A megállapodásban előírt általános döntéshozatali eljárást az Európai Közösség 

Bizottsága által a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 38. cikke alapján hozott 

határozatok meghozatala esetén szintén alkalmazni kell.” 

 

 

3. CIKK 

 

(1) A közösségi intézmények által elfogadott, az EGT-megállapodásba beépített jogi 

aktusoknak a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a 

Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén 

Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió 

alapját képező szerződések kiigazításáról szóló, 2003. április 16-án Athénban elfogadott 

okmányban (a továbbiakban „2003. április 16-i csatlakozási okmány”) foglalt módosításai 

beépülnek az EGT-megállapodásba és annak részévé válnak. 

 

(2) Ennek megfelelően az EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek a közösségi 

intézmények vonatkozó jogi aktusaira való hivatkozásokat tartalmazó pontjai a következő francia 

bekezdéssel egészülnek ki: 

 

„– [CELEX-szám]: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett 

Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel 

Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, 

valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló, 2003. április 16-án 

Athénban elfogadott okmány.”. 
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(3) Ha a (2) bekezdésben említett francia bekezdés az adott pontban az első francia bekezdés 

lenne, akkor a következő kifejezés előzi meg: „ az alábbi módosítással:”. 

 

(4) Az EGT-megállapodás mellékleteinek és jegyzőkönyveinek azokat a pontjait, amelyeket a 

(2) és (3) bekezdésben említett szövegekkel kell kiegészíteni, az e megállapodáshoz csatolt A. 

melléklet sorolja fel. 

 

(5) Amennyiben az új Szerződő Felek részvétele miatt az EGT-megállapodásba e megállapodás 

hatálybalépése előtt beépített jogi aktusok kiigazítására van szükség, és a szükséges kiigazításokról 

ez a megállapodás nem rendelkezik, a szóban forgó kiigazításokat az EGT-megállapodásban 

meghatározott eljárásokkal összhangban kell kezelni. 

 

 

4. CIKK 

 

(1) Az e megállapodás B. mellékletében foglalt intézkedések beépülnek az EGT-

megállapodásba és annak részévé válnak. 

 

(2) Minden olyan, a 2003. április 16-i csatlakozási okmányban foglalt EGT vonatkozású 

rendelkezésre, amelyet az e megállapodáshoz csatolt B. melléklet nem tartalmaz, az EGT-

megállapodásban meghatározott eljárásokat kell alkalmazni. 

 

5. CIKK 

 

Az e megállapodásban részes felek bármelyike az annak értelmezésére vagy alkalmazására 

vonatkozó minden kérdéssel az EGT-Vegyesbizottsághoz fordulhat. Az EGT-Vegyesbizottság 

megvizsgálja az ügyet azzal a céllal, hogy az EGT-megállapodás megfelelő működésének 

fenntartása érdekében elfogadható megoldást találjon. 
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6. CIKK 

 

(1) E megállapodást a jelenlegi és az új Szerződő Feleknek saját belső eljárásaikkal 

összhangban meg kell erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó 

okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe. 

 

(2) E megállapodás a Csatlakozási Szerződéssel egy napon lép hatályba, feltéve, hogy addig az 

időpontig valamennyi megerősítő, illetve jóváhagyó okiratot letétbe helyezik, és amennyiben az 

alábbi kapcsolódó megállapodások és jegyzőkönyvek szintén hatályba lépnek azon a napon: 

 

a) Megállapodás a Norvég Királyság és az Európai Közösség között a 2004-2009-es időszakra 

vonatkozóan egy norvég finanszírozási mechanizmusról, 

 

b) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, 

a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan, 

 

c) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, 

a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan,  

 

d) Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között 

egyes mezőgazdasági termékekről. 

 

(3) Ha az új Szerződő Felek közül a megállapodásra vonatkozó megerősítő vagy jóváhagyó 

okiratát nem mindegyik helyezi kellő időben letétbe, e megállapodás csak azon államok 

tekintetében lép hatályba, amelyek megerősítő, illetve jóváhagyó okiratukat letétbe helyezték. 

Ebben az esetben az EGT-Tanács haladéktalanul határoz e megállapodás, illetve adott esetben az 

EGT-megállapodás szükséges kiigazításairól. 
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7. CIKK 

 

E megállapodást, amely egyetlen eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, 

holland, izlandi, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, norvég, olasz, portugál, spanyol, svéd, 

szlovák és szlovén nyelven készült, és amelynek az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike 

egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe, amely az e 

megállapodásban részes minden fél kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot. 

 

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

 

Kelt Luxembourgban, kettőezerhárom október tizennegyedikén. 
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A. MELLÉKLET 

 

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista 

 

I. RÉSZ 

 

AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZON JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 

2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT 

 

Az EGT-megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei a következő szöveghelyeken egészülnek ki a 

3. cikk (2) bekezdésében említett francia bekezdéssel: 

 

I. melléklet (Állat- és növény-egészségügy) I. fejezet (Állategészségügy): 

 

– 1.1. rész, 4. pont (A Tanács 97/78/EK irányelve), 

– 1.1. rész, 5. pont (A Tanács 91/496/EGK irányelve), 

– 1.2. rész, 16. pont (A Bizottság 93/13/EGK határozata), 

– 1.2. rész, 67. pont (A Bizottság 97/735/EK határozata), 

– 1.2. rész, 71. pont (A Bizottság 2629/97/EK rendelete), 

– 3.1. rész, 1. pont (A Tanács 85/511/EGK irányelve), 

– 3.1. rész, 3. pont (A Tanács 80/217/EGK irányelve), 

– 3.1. rész, 4. pont (A Tanács 92/35/EGK irányelve), 

– 3.1. rész, 5. pont (A Tanács 92/40/EGK irányelve), 

– 3.1. rész, 6. pont (A Tanács 92/66/EGK irányelve), 

– 3.1. rész, 7. pont (A Tanács 93/53/EGK irányelve), 

– 3.1. rész, 8. pont (A Tanács 95/70/EK irányelve), 

– 3.1. rész, 9. pont (A Tanács 92/119/EGK irányelve), 

– 3.1. rész, 9a. pont (A Tanács 2000/75/EK irányelve), 

– 4.1. rész, 1. pont (A Tanács 64/432/EGK irányelve), 

– 4.1. rész, 3. pont (A Tanács 90/426/EGK irányelve), 

– 4.1. rész, 4. pont (A Tanács 90/539/EGK irányelve), 

– 4.1. rész, 9. pont (A Tanács 92/65/EGK irányelve), 

– 5.1. rész, 1. pont (A Tanács 72/461/EGK irányelve), 

– 5.1. rész, 4. pont (A Tanács 92/46/EGK irányelve), 

– 5.1. rész, 5. pont (A Tanács 91/495/EGK irányelve), 
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– 5.1. rész, 6. pont (A Tanács 92/45/EGK irányelve), 

– 5.1. rész, 7. pont (A Tanács 92/118/EGK irányelve), 

– 6.1. rész, 1. pont (A Tanács 64/433/EGK irányelve), 

– 6.1. rész, 2. pont (A Tanács 71/118/EGK irányelve), 

– 6.1. rész, 4. pont (A Tanács 77/99/EGK irányelve), 

– 6.1. rész, 7. pont (A Tanács 89/437/EGK irányelve), 

– 6.1. rész, 8. pont (A Tanács 91/493/EGK irányelve), 

– 6.1. rész, 11. pont (A Tanács 92/46/EGK irányelve), 

– 6.1. rész, 13. pont (A Tanács 91/495/EGK irányelve), 

– 6.1. rész, 14. pont (A Tanács 92/45/EGK irányelve),

– 6.1. rész, 15. pont (A Tanács 92/118/EGK irányelve), 

– 6.2. rész, 17. pont (A Tanács 93/383/EGK határozata), 

– 6.2. rész, 39. pont (A Bizottság 98/536/EK határozata), 

– 7.1. rész, 2. pont (A Tanács 96/23/EK irányelve), 

– 7.2. rész, 14. pont (A Bizottság 98/179/EK határozata), 

– 8.1. rész, 2. pont (A Tanács 90/426/EGK irányelve), 

– 8.1. rész, 3. pont (A Tanács 90/539/EGK irányelve), 

– 8.1. rész, 8. pont (A Tanács 71/118/EGK irányelve), 

– 8.1. rész, 11. pont (A Tanács 91/493/EGK irányelve), 

– 8.1. rész, 13. pont (A Tanács 92/46/EGK irányelve), 

– 8.1. rész, 14. pont (A Tanács 92/45/EGK irányelve), 

– 8.1. rész, 15. pont (A Tanács 92/65/EGK irányelve), 

– 8.1. rész, 16. pont (A Tanács 92/118/EGK irányelve), 

– 8.1. rész, 17. pont (A Tanács 77/96/EGK irányelve), 

– 9.2. rész, 9. pont (A Bizottság 2000/50/EK határozata); 

 

II. melléklet ( Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás): 

 

A. I. fejezet (Gépjárművek): 

 

– 1. pont (A Tanács 70/156/EGK irányelve), 

– 2. pont (A Tanács 70/157/EGK irányelve), 

– 3. pont (A Tanács 70/220/EGK irányelve), 

– 4. pont (A Tanács 70/221/EGK irányelve), 

– 8. pont (A Tanács 70/388/EGK irányelve), 
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– 9. pont (A Tanács 71/127/EGK irányelve), 

– 10. pont (A Tanács 71/320/EGK irányelve), 

– 11. pont (A Tanács 72/245/EGK irányelve), 

– 14. pont (A Tanács 74/61/EGK irányelve), 

– 16. pont (A Tanács 74/408/EGK irányelve), 

– 17. pont (A Tanács 74/483/EGK irányelve), 

– 19. pont (A Tanács 76/114/EGK irányelve), 

– 22. pont (A Tanács 76/757/EGK irányelve), 

– 23. pont (A Tanács 76/758/EGK irányelve), 

– 24. pont (A Tanács 76/759/EGK irányelve), 

– 25. pont (A Tanács 76/760/EGK irányelve), 

– 26. pont (A Tanács 76/761/EGK irányelve), 

– 27. pont (A Tanács 76/762/EGK irányelve), 

– 29. pont (A Tanács 77/538/EGK irányelve), 

– 30. pont (A Tanács 77/539/EGK irányelve), 

– 31. pont (A Tanács 77/540/EGK irányelve), 

– 32. pont (A Tanács 77/541/EGK irányelve), 

– 36. pont (A Tanács 78/318/EGK irányelve), 

– 39. pont (A Tanács 78/932/EGK irányelve), 

– 44. pont (A Tanács 88/77/EGK irányelve), 

– 45a. pont (A Tanács 91/226/EGK irányelve), 

– 45r. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 94/20/EK irányelve), 

– 45t. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 95/28/EK irányelve), 

– 45za. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve); 

 

B. II. fejezet (Mezőgazdasági és erdészeti traktorok): 

 

– 1. pont (A Tanács 74/150/EGK irányelve), 

– 7. pont (A Tanács 75/322/EGK irányelve), 

– 11. pont (A Tanács 77/536/EGK irányelve), 

– 13. pont (A Tanács 78/764/EGK irányelve), 

– 17. pont (A Tanács 79/622/EGK irányelve), 

– 20. pont (A Tanács 86/298/EGK irányelve), 

– 22. pont (A Tanács 87/402/EGK irányelve), 

– 23. pont (A Tanács 89/173/EGK irányelve); 
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C. IV. fejezet (Háztartási készülékek): 
 

– 4a. pont (A Bizottság 94/2/EK irányelve), 

– 4b. pont (A Bizottság 95/12/EK irányelve), 

– 4c. pont (A Bizottság 95/13/EK irányelve), 

– 4d. pont (A Bizottság 96/60/EK irányelve), 

– 4f. pont (A Bizottság 97/17/EK irányelve); 

 

D. VIII. fejezet (Nyomástartó edények): 

 

– 2. pont (A Tanács 76/767/EGK irányelve); 

 

E. IX. fejezet (Mérőműszerek): 

 

– 1. pont (A Tanács 71/316/EGK irányelve), 

– 5. pont (A Tanács 71/347/EGK irányelve), 

– 6. pont (A Tanács 71/348/EGK irányelve), 

– 12. pont (A Tanács 75/106/EGK irányelve); 

 

F. XI. fejezet (Textiltermékek): 

 

– 4b. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 96/74/EK irányelve); 

 

G. XII. fejezet (Élelmiszerek): 

 

– 18. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve), 

– 24. pont (A Bizottság 80/590/EGK irányelve), 

– 47. pont (A Tanács 89/108/EGK irányelve), 

– 54a. pont (A Bizottság 91/321/EGK irányelve), 

– 54b. pont (A Tanács 2092/91/EGK rendelete), 

– 54w. pont (A Bizottság 1999/21/EK irányelve), 

– 54zh. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/36/EK irányelve), 

– 54zn. pont (A Bizottság 466/2001/EK rendelete), 

– 54zs. pont (A Tanács 2001/114/EK irányelve); 
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H. XIV. fejezet (Műtrágyák): 

 

– 1. pont (A Tanács 76/116/EGK irányelve); 

 

I. XV. fejezet (Veszélyes anyagok): 

 

– 1. pont (A Tanács 67/548/EGK irányelve); 

 

J. XVI. fejezet (Kozmetikai termékek): 

 

– 9. pont (A Bizottság 95/17/EK irányelve); 

 

K. XIX. fejezet (A kereskedelem technikai akadályaira vonatkozó általános rendelkezések): 

 

– 1. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve), 

– 3b. pont (A Tanács 339/93/EGK rendelete), 

– 3e. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve), 

– 3g. pont (A Tanács 69/493/EGK irányelve); 

 

L. XXIV. fejezet (Gépek): 

 

– 1a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelve); 

 

M. XXVII. fejezet (Szeszes italok): 

 

– 1. pont (A Tanács 1576/89/EGK rendelete); 

 

IV. melléklet (Energia): 

 

– 7. pont (A Tanács 90/377/EGK irányelve), 

– 8. pont (A Tanács 90/547/EGK irányelve), 

– 9. pont (A Tanács 91/296/EGK irányelve), 

– 11b. pont (A Bizottság 95/12/EK irányelve), 

– 11c. pont (A Bizottság 95/13/EK irányelve), 

– 11d. pont (A Bizottság 96/60/EK irányelve), 
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– 11f. pont (A Bizottság 97/17/EK irányelve); 

 

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása): 

 

– 3. pont (A Tanács 68/360/EGK irányelve); 

 

VI. melléklet (Szociális biztonság): 

 

– 1. pont (A Tanács 1408/71/EGK rendelete), 

– 2. pont (A Tanács 574/72/EGK rendelete), 

– 3.18. pont (117. határozat), 

– 3.19. pont (118. határozat), 

– 3.27. pont (136. határozat), 

– 3.37. pont (150. határozat); 

 

VII. melléklet (A szakképesítések kölcsönös elismerése): 

 

– 1a. pont (A Tanács 92/51/EGK irányelve), 

– 2. pont (A Tanács 77/249/EGK irányelve), 

– 2a. pont (A Tanács 98/5/EK irányelve), 

– 4. pont (A Tanács 93/16/EGK irányelve), 

– 8. pont (A Tanács 77/452/EGK irányelve), 

– 10. pont (A Tanács 78/686/EGK irányelve), 

– 11. pont (A Tanács 78/687/EGK irányelve), 

– 12. pont (A Tanács 78/1026/EGK irányelve), 

– 14. pont (A Tanács 80/154/EGK irányelve), 

– 17. pont (A Tanács 85/433/EGK irányelve), 

– 18. pont (A Tanács 85/384/EGK irányelve); 

 

IX. melléklet (Pénzügyi szolgáltatások): 

 

– 2. pont (A Tanács 73/239/EGK első irányelve), 

– 11. pont (A Tanács 79/267/EGK első irányelve), 

– 13. pont (A Tanács 77/92/EGK irányelve), 

– 14. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/12/EK irányelve); 
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XI. melléklet (Távközlési szolgáltatások): 

 

– 5i. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve); 

 

XIII. melléklet (Közlekedés): 

 

– 1. pont (A Tanács 1108/70/EGK rendelete), 

– 3. pont (A Tanács 281/71/EGK rendelete), 

– 5. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1692/96/EK határozata), 

– 7. pont (A Tanács 1017/68/EGK rendelete), 

– 13. pont (A Tanács 92/106/EGK irányelve), 

– 18a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve), 

– 19. pont (A Tanács 96/26/EK irányelve), 

– 21. pont (A Tanács 3821/85/EGK rendelete), 

– 24a. pont (A Tanács 91/439/EGK irányelve), 

– 24c. pont (A Tanács 1999/37/EK irányelve), 

– 26a. pont (A Tanács 881/92/EGK rendelete), 

– 32. pont (A Tanács 684/92/EGK rendelete), 

– 33c. pont (A Bizottság 2121/98/EGK rendelete), 

– 37. pont (A Tanács 91/440/EGK irányelve), 

– 39. pont (A Tanács 1192/69/EGK rendelete), 

– 46a. pont (A Tanács 91/672/EGK irányelve), 

– 47. pont (A Tanács 82/714/EGK irányelve), 

– 49. pont (A Bizottság 77/527/EGK határozata), 

– 50. pont (A Tanács 4056/86/EGK rendelete), 

– 64a. pont (A Tanács 2408/92/EGK rendelete), 

– 66c. pont (A Tanács 93/65/EGK irányelve), 

– 66f. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/30/EK irányelve); 

 

XIV. melléklet (Verseny): 

 

– 2. pont (A Bizottság 2790/99/EK rendelete), 

– 4b. pont (A Bizottság 1400/2002/EK rendelete), 

– 5. pont (A Bizottság 240/96/EK rendelete), 
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– 6. pont (A Bizottság 2658/2000/EK rendelete), 

– 7. pont (A Bizottság 2659/2000/EK rendelete), 

– 10. pont (A Tanács 1017/68/EGK rendelete), 

– 11. pont (A Tanács 4056/86/EGK rendelete), 

– 11b. pont (A Bizottság 1617/93/EGK rendelete), 

– 11c. pont (A Bizottság 823/2000/EK rendelete); 

 

XVI. melléklet (Közbeszerzés): 

 

– 2. pont (A Tanács 93/37/EGK irányelve), 

– 3. pont (A Tanács 93/36/EGK irányelve), 

– 4. pont (A Tanács 93/38/EGK irányelve), 

– 5a. pont (A Tanács 92/13/EGK irányelve), 

– 5b. pont (A Tanács 92/50/EGK irányelve); 

 

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon): 

 

– 6. pont (A Tanács 1768/92/EGK rendelete), 

– 6a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete); 

 

XX. melléklet (Környezetvédelem): 

 

– 2fa. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete), 

– 19a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve), 

– 21aa. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete); 

 

XXI. melléklet (Statisztika): 

 
– 1c. pont (A Bizottság 2702/98/EK rendelete), 

– 1f. pont (A Bizottság 1227/1999/EK rendelete), 

– 1g. pont (A Bizottság 1228/1999/EK rendelete), 

– 6. pont (A Tanács 80/1119/EGK irányelve), 

– 7. pont (A Tanács 80/1177/EGK irányelve), 

– 7c. pont (A Tanács 95/57/EK irányelve), 

– 7f. pont (A Tanács 1172/98/EK rendelete), 
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– 24. pont (A Tanács 837/90/EGK rendelete), 

– 24a. pont (A Tanács 959/93/EGK rendelete), 

– 25b. pont (A Tanács 2018/93/EGK rendelete), 

– 26. pont (A Tanács 90/377/EGK irányelve); 

 
XXII. melléklet (Társasági jog): 

 

– 1. pont (A Tanács 68/151/EGK első irányelve), 

– 2. pont (A Tanács 77/91/EGK második irányelve), 

– 3. pont (A Tanács 78/855/EGK harmadik irányelve), 

– 4. pont (A Tanács 78/660/EGK negyedik irányelve), 

– 6. pont (A Tanács 83/349/EGK hetedik irányelve), 

– 9. pont (A Tanács 89/667/EGK tizenkettedik társasági jogi irányelve); 

 
21. jegyzőkönyv a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok végrehajtásáról: 

 

– 3. cikk, (1) bekezdés, 2. pont (A Bizottság 447/98/EK rendelete), 

– 3. cikk, (1) bekezdés, 7. pont (A Tanács 1017/68/EGK rendelete), 

– 3. cikk, (1) bekezdés, 11. pont (A Tanács 4056/86/EGK rendelete); 

 
26. jegyzőkönyv az EFTA Felügyeleti Hatóság állami támogatással kapcsolatos hatásköreiről és 

feladatairól: 

 

– 2. cikk (A Tanács 659/1999/EK rendelete); 
 
 
 

31. jegyzőkönyv a négy alapszabadságon kívül eső egyes területeken folytatott együttműködésről: 

 

– a 4. cikk (Oktatás, szakképzés és ifjúság) (6) bekezdésére vonatkozó lábjegyzet (A Tanács 

337/75/EGK rendelete), 

 

– az 5. cikk (Szociálpolitika) (10) bekezdésére vonatkozó lábjegyzet (A Tanács 1365/75/EGK 

rendelete), 

 

– a 7. cikk (vállalkozások, vállalkozáskezdeményezés, valamint kis- és középvállalkozások), 

(5) bekezdésének, hetedik francia bekezdése (A Tanács 2000/819/EK határozata). 
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II. RÉSZ 

 

AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEINEK EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI 

 

Az EGT-megállapodáshoz csatolt mellékletek a következőképpen módosulnak: 

 

I. melléklet (Állat- és növény-egészségügy), I. fejezet (Állategészségügy): 

 

Az 1. alfejezet 1.1. részének 4. pontjában (A Tanács 97/78/EK irányelve) a b) pontban foglalt 

kiigazítás szövegében a „16.” és „17.” pont számozása „26.”-ra, illetve „27.”-re változik. 

 

II. melléklet ( Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás): 

 

XII. fejezet (Élelmiszerek): 

 

Az 54zs. pontban (A Tanács 2001/114/EK irányelve) a II. mellékletbe „k)” pontként beillesztendő 

szöveg jelölése „za)”-ra változik. 

 

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása): 

 

1. A 3. pontban (A Tanács 68/360/EGK irányelve) az e) pont ii. alpontjában foglalt kiigazítás 

helyébe a következő lép: 

 

„ii. a lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép: 

 

 »Az engedélyt kibocsátó ország szerint: belga, cseh, dán, német, észt, görög, izlandi, 

spanyol, francia, ír, olasz, ciprusi, lett, liechtensteini, litván, luxemburgi, magyar, máltai, 

holland, norvég, osztrák, lengyel, portugál, szlovén, szlovák, finn, svéd vagy brit.”; 

 

2. a 7. pontban (A Bizottság 93/569/EGK határozata) az „Ausztria, Finnország, Izland, 

Norvégia és Svédország” szöveg helyébe az „Izland és Norvégia” szöveg lép. 
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VI. melléklet (Szociális biztonság): 

 

1. Az 1. pontban (A Tanács 1408/71/EGK rendelete) foglalt kiigazítások a következőképpen 

módosulnak: 

 

a) a h), i), j), k), l), m), p), q), r), t) és v) pontban foglalt kiigazításokban a „P.”, „Q.” és 

„R.” pontok jelölése „ZA”-ra, „ZB”-re, illetve „ZC”-re változik; 

 

b) az n) pontban foglalt kiigazításban szereplő lista helyébe a következő szöveg lép: 

 

„301. IZLAND – BELGIUM 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

302. IZLAND – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

303. IZLAND – DÁNIA 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. 

cikke. 

 

304. IZLAND – NÉMETORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

305. IZLAND – ÉSZTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

306. IZLAND – GÖRÖGORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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307. IZLAND – SPANYOLORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

308. IZLAND – FRANCIAORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

309. IZLAND – ÍRORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

310. IZLAND – OLASZORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

311. IZLAND – CIPRUS 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

312. IZLAND – LETTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

313. IZLAND – LITVÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

314. IZLAND – LUXEMBURG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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315. IZLAND – MAGYARORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

316. IZLAND – MÁLTA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

317. IZLAND – HOLLANDIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

318. IZLAND – AUSZTRIA 

 

Nincs ilyen. 

 

319. IZLAND – LENGYELORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

320. IZLAND – PORTUGÁLIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

321. IZLAND – SZLOVÉNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

322. IZLAND – SZLOVÁKIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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323. IZLAND – FINNORSZÁG 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. 

cikke. 

 

324. IZLAND – SVÉDORSZÁG 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. 

cikke. 

 

325. IZLAND – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

326. IZLAND – LIECHTENSTEIN 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

327. IZLAND – NORVÉGIA 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. 

cikke. 

 

328. LIECHTENSTEIN – BELGIUM 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

329. LIECHTENSTEIN – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

330. LIECHTENSTEIN – DÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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331. LIECHTENSTEIN – NÉMETORSZÁG 

 

Az 1989. augusztus 11-i 1. kiegészítő egyezménnyel módosított 1977. április 

7-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése a harmadik 

államban lakóhellyel rendelkező személyek pénzbeli ellátásának kifizetése 

tekintetében. 

 

332. LIECHTENSTEIN – ÉSZTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

333. LIECHTENSTEIN – GÖRÖGORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

334. LIECHTENSTEIN – SPANYOLORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

335. LIECHTENSTEIN – FRANCIAORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

336. LIECHTENSTEIN – ÍRORSZÁG 

 

   Nincs ilyen egyezmény. 

 

337. LIECHTENSTEIN – OLASZORSZÁG 

 

Az 1976. november 11-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének második 

mondata a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek pénzbeli 

ellátásának kifizetése tekintetében. 
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338. LIECHTENSTEIN – CIPRUS 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

339. LIECHTENSTEIN – LETTORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

340. LIECHTENSTEIN – LITVÁNIA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBURG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

342. LIECHTENSTEIN – MAGYARORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

343. LIECHTENSTEIN – MÁLTA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

344. LIECHTENSTEIN – HOLLANDIA 

 

   Nincs ilyen egyezmény. 

 

345. LIECHTENSTEIN – AUSZTRIA 

 

  Az 1998. szeptember 23-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke. 

 

346. LIECHTENSTEIN – LENGYELORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 
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347. LIECHTENSTEIN – PORTUGÁLIA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

348. LIECHTENSTEIN – SZLOVÉNIA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

349. LIECHTENSTEIN – SZLOVÁKIA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

350. LIECHTENSTEIN – FINNORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

351. LIECHTENSTEIN – SVÉDORSZÁG 

 

   Nincs ilyen egyezmény. 

 

352. LIECHTENSTEIN – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

353. LIECHTENSTEIN – NORVÉGIA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

354. NORVÉGIA – BELGIUM 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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355. NORVÉGIA – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

356. NORVÉGIA – DÁNIA 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. 

cikke. 

 

357. NORVÉGIA – NÉMETORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

358. NORVÉGIA – ÉSZTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

359. NORVÉGIA – GÖRÖGORSZÁG 

 

Az 1980. június 12-i szociális biztonsági egyezmény 16. cikkének (5) 

bekezdése. 

 

360. NORVÉGIA – SPANYOLORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

361. NORVÉGIA – FRANCIAORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

362. NORVÉGIA – ÍRORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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363. NORVÉGIA – OLASZORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

364. NORVÉGIA – CIPRUS 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

365. NORVÉGIA – LETTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

366. NORVÉGIA – LITVÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

367. NORVÉGIA – LUXEMBURG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

368. NORVÉGIA – MAGYARORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

369. NORVÉGIA – MÁLTA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

370. NORVÉGIA – HOLLANDIA 

 

Az 1989. április 13-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) 

bekezdése. 

 

 

 



 
 

46
 

371. NORVÉGIA – AUSZTRIA 

 

a) Az 1985. augusztus 27-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének 

(2) bekezdése. 

 

b) Az említett egyezmény 4. cikke a harmadik államban lakóhellyel 

rendelkező személyek tekintetében. 

 

c) Az említett egyezmény záró jegyzőkönyvének II. pontja a harmadik 

államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.  

 

372. NORVÉGIA – LENGYELORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

373. NORVÉGIA – PORTUGÁLIA 

 

Az 1980. június 5-i szociális biztonsági egyezmény 6. cikke. 

 

374. NORVÉGIA – SZLOVÉNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

375. NORVÉGIA – SZLOVÁKIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

376. NORVÉGIA – FINNORSZÁG 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. 

cikke. 
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377. NORVÉGIA – SVÉDORSZÁG 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. 

cikke. 

 

378. NORVÉGIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény.”; 

 

 

c) az o) pontban foglalt kiigazításban szereplő lista helyébe a következő szöveg lép: 

 

„301. IZLAND – BELGIUM 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

302. IZLAND – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

303. IZLAND – DÁNIA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

304. IZLAND – NÉMETORSZÁG 

 

   Nincs ilyen egyezmény. 

 

305. IZLAND – ÉSZTORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

306. IZLAND – GÖRÖGORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 
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307. IZLAND – SPANYOLORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

308. IZLAND – FRANCIAORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

309. IZLAND – ÍRORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

310. IZLAND – OLASZORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

311. IZLAND – CIPRUS 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

312. IZLAND – LETTORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

313. IZLAND – LITVÁNIA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

314.  IZLAND – LUXEMBURG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 
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315.  IZLAND – MAGYARORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

316.  IZLAND – MÁLTA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

317.  IZLAND – HOLLANDIA 

 

   Nincs ilyen egyezmény. 

 

318.  IZLAND – AUSZTRIA 

 

  Az 1993. november 18-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke. 

 

319.  IZLAND – LENGYELORSZÁG 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

320.  IZLAND – PORTUGÁLIA 

 

  Nincs ilyen egyezmény. 

 

321. IZLAND – SZLOVÉNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

322. IZLAND – SZLOVÁKIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

323. IZLAND – FINNORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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324. IZLAND – SVÉDORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

325. IZLAND – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

326. IZLAND – LIECHTENSTEIN 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

327. IZLAND – NORVÉGIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

328. LIECHTENSTEIN – BELGIUM 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

329. LIECHTENSTEIN – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

330. LIECHTENSTEIN – DÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

331. LIECHTENSTEIN – NÉMETORSZÁG 

 

Az 1989. augusztus 11-i 1. kiegészítő egyezménnyel módosított 1977. április 

7-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése a harmadik 

államban lakóhellyel rendelkező személyek pénzbeli ellátásának kifizetése 

tekintetében. 
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332. LIECHTENSTEIN – ÉSZTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

333. LIECHTENSTEIN – GÖRÖGORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

334. LIECHTENSTEIN – SPANYOLORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

335. LIECHTENSTEIN – FRANCIAORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

336. LIECHTENSTEIN – ÍRORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

337. LIECHTENSTEIN – OLASZORSZÁG 

 

Az 1976. november 11-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének második 

mondata a harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek pénzbeli 

ellátásának kifizetése tekintetében. 

 

338. LIECHTENSTEIN – CIPRUS 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

339. LIECHTENSTEIN – LETTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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340. LIECHTENSTEIN – LITVÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBURG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

342. LIECHTENSTEIN – MAGYARORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

343. LIECHTENSTEIN – MÁLTA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

344. LIECHTENSTEIN – HOLLANDIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

345. LIECHTENSTEIN – AUSZTRIA 

 

Az 1998. szeptember 23-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke. 

 

346. LIECHTENSTEIN – LENGYELORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

347. LIECHTENSTEIN – PORTUGÁLIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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348. LIECHTENSTEIN – SZLOVÉNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

349. LIECHTENSTEIN – SZLOVÁKIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

350. LIECHTENSTEIN – FINNORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

351. LIECHTENSTEIN – SVÉDORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

352. LIECHTENSTEIN – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

353. LIECHTENSTEIN – NORVÉGIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

354. NORVÉGIA – BELGIUM 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

355. NORVÉGIA – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

356. NORVÉGIA – DÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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357. NORVÉGIA – NÉMETORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

358. NORVÉGIA – ÉSZTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

359. NORVÉGIA – GÖRÖGORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

360. NORVÉGIA – SPANYOLORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

361. NORVÉGIA – FRANCIAORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

362. NORVÉGIA – ÍRORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

363. NORVÉGIA – OLASZORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

364. NORVÉGIA – CIPRUS 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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365. NORVÉGIA – LETTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

366. NORVÉGIA – LITVÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

367. NORVÉGIA – LUXEMBURG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

368. NORVÉGIA – MAGYARORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

369. NORVÉGIA – MÁLTA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

370. NORVÉGIA – HOLLANDIA 

 

Az 1989. április 13-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) 

bekezdése. 

 

371. NORVÉGIA – AUSZTRIA 

 

a) Az 1985. augusztus 27-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének 

(2) bekezdése. 

b) Az említett egyezmény 4. cikke a harmadik államban lakóhellyel 

rendelkező személyek tekintetében. 

c) Az említett egyezmény záró jegyzőkönyvének II. pontja a harmadik 

államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.  
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372. NORVÉGIA – LENGYELORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

373. NORVÉGIA – PORTUGÁLIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

374. NORVÉGIA – SZLOVÉNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

375. NORVÉGIA – SZLOVÁKIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

376. NORVÉGIA – FINNORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

377. NORVÉGIA – SVÉDORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

378. NORVÉGIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény.”; 
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 d) az s) pontban foglalt kiigazításban a „g)” pont jelölése „j)”-re változik; 

 

 e) az u) pontban foglalt kiigazításban a „13.”, „14.” és „15.” pont számozása „17.”-re, 

„18.”-ra, illetve „19.”-re változik. 

 

2. Az 2. pontban (A Tanács 574/72/EGK rendelete) foglalt kiigazítások a következőképpen 

módosulnak: 

 

 a) az a), b), c), f), h), i), l), m) és n) pontokban foglalt kiigazításokban a „P.”, „Q.” és „R.” 

pontok jelölése „ZA”-ra, „ZB”-re, illetve „ZC”-re változik; 

 

 b) a d) és e) pontban foglalt kiigazítások szövegében a „K. AUSZTRIA” szövegrész 

helyébe az „R. AUSZTRIA” lép; 

 

 c) az g) pontban foglalt kiigazításban szereplő lista helyébe a következő szöveg lép: 

 

„301. IZLAND – BELGIUM 

 

Tárgytalan. 

 

302. IZLAND – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

303. IZLAND – DÁNIA 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. 

cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 

70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és 

foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások 

költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. 

cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok 

költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 

megállapodás. 
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304. IZLAND – NÉMETORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

305. IZLAND – ÉSZTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

306. IZLAND – GÖRÖGORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

307. IZLAND – SPANYOLORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

308. IZLAND – FRANCIAORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

309. IZLAND – ÍRORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

310. IZLAND – OLASZORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

311. IZLAND – CIPRUS 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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312. IZLAND – LETTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

313. IZLAND – LITVÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

314. IZLAND – LUXEMBURG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

315. IZLAND – MAGYARORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

316. IZLAND – MÁLTA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

317. IZLAND – HOLLANDIA 

 

Az 1995. április 25-i, illetve május 26-i levélváltás a rendelet 36. cikkének 

(3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése tekintetében az 1408/71/EGK 

rendelet III. címe 1., illetve 4. fejezetének rendelkezései – kivéve a 22. cikk 

(1) bekezdésének c) pontját és az 55. cikk (1) bekezdésének c) pontját – 

szerint betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási 

megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások költségeinek 

megtérítéséről való lemondásról. 

 

318. IZLAND – AUSZTRIA 

 

A szociális biztonság terén felmerülő költségek megtérítéséről szóló 1995. 

június 21-i megállapodás. 
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319. IZLAND – LENGYELORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

320. IZLAND – PORTUGÁLIA 

 

Tárgytalan. 

 

321. IZLAND – SZLOVÉNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

322. IZLAND – SZLOVÁKIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

323. IZLAND – FINNORSZÁG 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. 

cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 

70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és 

foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások 

költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. 

cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok 

költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 

megállapodás. 
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324. IZLAND – SVÉDORSZÁG 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. 

cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 

70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és 

foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások 

költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. 

cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok 

költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 

megállapodás. 

 

325. IZLAND – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

326. IZLAND – LIECHTENSTEIN 

 

Tárgytalan. 

 

327. IZLAND – NORVÉGIA 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. 

cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 

70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és 

foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások 

költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. 

cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok 

költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 

megállapodás. 

 

328. LIECHTENSTEIN – BELGIUM 

 

Tárgytalan. 
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329. LIECHTENSTEIN – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

330. LIECHTENSTEIN – DÁNIA 

 

Tárgytalan. 

 

331. LIECHTENSTEIN – NÉMETORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

332. LIECHTENSTEIN – ÉSZTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

333. LIECHTENSTEIN – GÖRÖGORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

334. LIECHTENSTEIN – SPANYOLORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

335. LIECHTENSTEIN – FRANCIAORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

336. LIECHTENSTEIN – ÍRORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

337. LIECHTENSTEIN – OLASZORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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338. LIECHTENSTEIN – CIPRUS 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

339. LIECHTENSTEIN – LETTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

340. LIECHTENSTEIN – LITVÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBURG 

 

Tárgytalan. 

 

342. LIECHTENSTEIN – MAGYARORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

343. LIECHTENSTEIN – MÁLTA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

344. LIECHTENSTEIN – HOLLANDIA 

 

A szociális biztonság terén felmerülő költségek elszámolásáról szóló 2000. 

november 27-i megállapodás 2-6. cikke. 

 

345. LIECHTENSTEIN – AUSZTRIA 

 

A szociális biztonság terén felmerülő költségek megtérítéséről szóló 1995. 

december 14-i megállapodás. 
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346. LIECHTENSTEIN – LENGYELORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

347. LIECHTENSTEIN – PORTUGÁLIA 

 

Tárgytalan. 

 

348. LIECHTENSTEIN – SZLOVÉNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

349. LIECHTENSTEIN – SZLOVÁKIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

350. LIECHTENSTEIN – FINNORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

351. LIECHTENSTEIN – SVÉDORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

352. LIECHTENSTEIN – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

Tárgytalan. 

 

353. LIECHTENSTEIN – NORVÉGIA 

 

Tárgytalan. 
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354. NORVÉGIA – BELGIUM 

 

Tárgytalan. 

 

355. NORVÉGIA – CSEH KÖZTÁRSASÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

356. NORVÉGIA – DÁNIA 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. 

cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 

70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és 

foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások 

költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. 

cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok 

költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 

megállapodás. 

 

357. NORVÉGIA – NÉMETORSZÁG 

 

A betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási 

megbetegedések esetén járó természetbeni juttatások költségeinek, valamint 

az igazgatási ellenőrzések és egészségügyi felülvizsgálatok költségeinek 

visszatérítéséről való lemondásról szóló 1999. május 28-i egyezmény 1. 

cikke.  

 

358. NORVÉGIA – ÉSZTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

359. NORVÉGIA – GÖRÖGORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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360. NORVÉGIA – SPANYOLORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

361. NORVÉGIA – FRANCIAORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

362. NORVÉGIA – ÍRORSZÁG 

 

Tárgytalan. 

 

363. NORVÉGIA – OLASZORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

364. NORVÉGIA – CIPRUS 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

365. NORVÉGIA – LETTORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

366. NORVÉGIA – LITVÁNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

367. NORVÉGIA – LUXEMBURG 

 

A szociális biztonság terén felmerülő költségek megtérítéséről szóló 1998. 

március 19-i megállapodás 2–4. cikke. 

 

368. NORVÉGIA – MAGYARORSZÁG 
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Nincs ilyen egyezmény. 

 

369. NORVÉGIA – MÁLTA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

370. NORVÉGIA – HOLLANDIA 

 

Az 1994. január 13-i, illetve június 10-i levélváltás az 1408/71/EGK rendelet 

36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (az 

1408/71/EGK rendelet III. címe 1., illetve 4. fejezetének rendelkezései – 

kivéve a 22. cikk (1) bekezdésének c) pontját és az 55. cikk (1) bekezdésének 

c) pontját – szerint járó természetbeni ellátások költségeinek, valamint az 

574/72/EGK rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi 

felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás). 

 

371. NORVÉGIA – AUSZTRIA 

 

A szociális biztonság terén felmerülő ellátási költségek megtérítéséről szóló 

1996. december 17-i megállapodás. 

 

372. NORVÉGIA – LENGYELORSZÁG 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

373. NORVÉGIA – PORTUGÁLIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

374. NORVÉGIA – SZLOVÉNIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 
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375. NORVÉGIA – SZLOVÁKIA 

 

Nincs ilyen egyezmény. 

 

376. NORVÉGIA – FINNORSZÁG 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. 

cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 

70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és 

foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások 

költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. 

cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok 

költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 

megállapodás. 

 

377. NORVÉGIA – SVÉDORSZÁG 

 

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. 

cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 

70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és 

foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások 

költségei, valamint munkanélküli ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. 

cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok 

költségei) szerint a megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló 

megállapodás. 

 

378. NORVÉGIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

 

Az 1997. március 20-i, illetve 1997. április 3-i levélváltás a rendelet 36. 

cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a természetbeni 

ellátások költségeinek megtérítése vagy a megtérítésről való lemondás), 

valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkéről (az igazgatási ellenőrzések és 

orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).”; 
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d) a j) pontban foglalt kiigazításban szereplő lista helyébe a következő szöveg lép: 

 

„Izland és Belgium 

Izland és a Cseh Köztársaság 

Izland és Németország 

Izland és Észtország 

Izland és Spanyolország 

Izland és Franciaország 

Izland és Ciprus 

Izland és Lettország 

Izland és Litvánia 

Izland és Luxemburg 

Izland és Magyarország 

Izland és Málta 

Izland és Hollandia 

Izland és Ausztria 

Izland és Lengyelország 

Izland és Szlovénia 

Izland és Szlovákia 

Izland és Finnország 

Izland és Svédország 

Izland és az Egyesült Királyság 

Izland és Liechtenstein 

Izland és Norvégia 

Liechtenstein és Belgium 

Liechtenstein és a Cseh Köztársaság 

Liechtenstein és Németország 

Liechtenstein és Észtország 

Liechtenstein és Spanyolország 

Liechtenstein és Franciaország 

Liechtenstein és Ciprus 

Liechtenstein és Lettország 

Liechtenstein és Litvánia 

Liechtenstein és Írország 

Liechtenstein és Luxemburg 
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Liechtenstein és Hollandia 

Liechtenstein és Magyarország 

Liechtenstein és Málta 

Liechtenstein és Ausztria 

Liechtenstein és Lengyelország 

Liechtenstein és Szlovénia 

Liechtenstein és Szlovákia 

Liechtenstein és Finnország 

Liechtenstein és Svédország 

Liechtenstein és az Egyesült Királyság 

Liechtenstein és Norvégia 

Norvégia és Belgium 

Norvégia és a Cseh Köztársaság 

Norvégia és Németország 

Norvégia és Észtország 

Norvégia és Spanyolország 

Norvégia és Franciaország 

Norvégia és Írország 

Norvégia és Ciprus 

Norvégia és Lettország 

Norvégia és Litvánia 

Norvégia és Luxemburg 

Norvégia és Magyarország 

Norvégia és Málta 

Norvégia és Hollandia 

Norvégia és Ausztria 

Norvégia és Lengyelország 

Norvégia és Portugália 

Norvégia és Szlovénia 

Norvégia és Szlovákia 

Norvégia és Finnország 

Norvégia és Svédország 

Norvégia és az Egyesült Királyság”. 
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3. A 3.27. pontban (136. határozat) foglalt kiigazításban a „P.”, „Q.” és „R.” pontok jelölése 

„ZA”-ra, „ZB”-re, illetve „ZC”-re változik. 

 

4. A 3.37. pontban (150. határozat) foglalt kiigazításban a „P.”, „Q.” és „R.” pontok jelölése 

„ZA”-ra, „ZB”-re, illetve „ZC”-re változik. 

 

VII. melléklet (A szakképesítések kölcsönös elismerése): 

 

1. A 18. pontban (A Tanács 85/384/EGK irányelve) foglalt kiigazításban az „n)”, „o)” és „p)” 

pontok jelölése „za)”-ra, „zb)”-re, illetve „zc)”-re változik, és az. „l)”, „m)” és „q)” pontokat 

el kell hagyni. 

 

2. A 11. pontban (A Tanács 78/687/EGK irányelve) foglalt kiigazítás első bekezdésében a „19., 

19a. és 19b. cikkének” szövegrész helyébe a „19., 19a., 19b., 19c. és 19d. cikkének” szöveg 

lép. 

 

XIII. melléklet (Közlekedés): 

 

1. Az 5. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1692/96/EK határozata) a következőképpen 

módosul: 

 

a) az i) pontban foglalt kiigazításban a „2.15.” és „2.16.” pont számozása „2.26.”-ra, 

illetve „2.27”-re változik; 

 

b) a j) pontban foglalt kiigazításban a „3.16” pont számozása „3.24”-re változik; 

 

c) a ja) pontban foglalt kiigazításban az „5.6.” és „5.7.” pont számozása „5.8.”-ra, illetve 

„5.9”-re változik; 

 

d) a k) pontban foglalt kiigazításban a „6.8.” és „6.9.” pont számozása „6.18.”-ra, illetve 

„6.19”-re változik. 

 

2. A 6. függelékben szereplő VI. MELLÉKLET (ADATKÖZLÉSI MINTA) helyébe az e 

melléklethez csatolt függelék szövege lép. 
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XXI. melléklet (Statisztika): 

 

1. A 6. pontban (A Tanács 80/1119/EK irányelve) a b) alpontban foglalt kiigazítás helyébe a 

következő szöveg lép: 

 

„A III. melléklet a következőképpen módosul: 

 

1. a melléklet szövege az „ORSZÁGOK ÉS ORSZÁGCSOPORTOK LISTÁJA” címsor 

és az I. rész között a következővel egészül ki: 

 

„A. EGT-államok”; 

 

2. a II–VII. rész szövegének helyébe a következő szöveg lép: 

 

 „II. EFTA-tag EGT-államok 

 

26. Izland 

27. Norvégia 

 

B. Nem EGT-államok 

 

III. Nem EGT-tag európai országok 

 

28. Svájc 

29. FÁK 

30. Románia 

31. Bulgária 

32. Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 

33. Törökország 

34. Egyéb nem EGT-tag európai országok 

 

IV. 

 

35. Amerikai Egyesült Államok 
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V. 

 

36. Egyéb országok””. 

 

2. A 7. pontban (A Tanács 80/1177/EK irányelve) a c) alpontban foglalt kiigazítás helyébe a 

következő szöveg lép: 

 

„A III. melléklet a következőképpen módosul: 

 

1. a melléklet szövege az „ORSZÁGOK ÉS ORSZÁGCSOPORTOK LISTÁJA” címsor 

és az I. rész között a következővel egészül ki: 

 

„A. EGT-államok”; 

 

2. a II–VII. rész szövegének helyébe a következő szöveg lép: 

 

„II. EFTA-tag EGT-államok 

26. Izland 

27. Norvégia 

 

B. Nem EGT-államok 

28. Svájc 

29. Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 

30. Törökország 

31. FÁK 

32. Románia 

33. Bulgária 

34. Közel-keleti és közép-keleti országok 

35. Egyéb országok””. 
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XXII. melléklet (Társasági jog): 

 

1. A 4. pontban (A Tanács 78/660/EGK negyedik irányelve) b) alpontjában foglalt kiigazításban 

a „p)”, „q)” és „r)” pontok jelölése „za)”-ra, „zb)”-re, illetve „zc)”-re változik. 

 

2. A 6. pontban (A Tanács 83/349/EGK hetedik irányelve) foglalt kiigazításban a „p)”, „q)” és 

„r)” pontok jelölése „za)”-ra, „zb)”-re, illetve „zc)”-re változik. 
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Függelék

„VI. MELLÉKLET 

 

 

A valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási 

szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendelet 7. 

cikkének (1) bekezdésében említett 

ADATKÖZLÉSI MINTA 

 

A .........……...... (év) .……................ (negyedév)-ben a ...……….........................-ban (az EFTA-

állam neve) letelepedett fuvarozók által lebonyolított kabotázs 
Utasok száma Utaskilométer 

Járatok típusa Járatok típusa 

Fogadó EK-

tagállam vagy 

EFTA-állam 
Különcélú menetrend 

szerinti járat 
Különjárat Különcélú menetrend 

szerinti járat 
Különjárat 

A     

CZ     

B     

D     

EST     

DK     

E     

GR     

FIN     

F     

I     

CY     

LV     

LT     

IRL     

L     

H     
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M     

NL     

PL     

P     

SLO     

SK     

S     

UK     

IS     

FL     

N     

Összes 

kabotázs 
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B. MELLÉKLET 

 

A megállapodás 4. cikkében hivatkozott lista 

 

Az EGT-megállapodás mellékletei a következőképpen módosulnak: 

 

I. melléklet (Állat- és növény-egészségügy):  

 

1. Az I. fejezet 5.1. részének 4. pontja (A Tanács 92/46/EGK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, 

I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Máltára (XI. 

melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, 

B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

2. Az I. fejezet 6.1. részének 1. pontja (A Tanács 64/433/EGK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, 

I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Magyarországra (X. 

melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. 

szakasz, I. rész, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz) vonatkozó 

átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

3. Az I. fejezet 6.1. részének 2. pontja (A Tanács 71/118/EGK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, I. rész, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. 

szakasz, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész) és Lengyelországra 

(XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket 

alkalmazni kell.”; 
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4. Az I. fejezet 6.1. részének 4. pontja (A Tanács 77/99/EGK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, 

I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Lengyelországra 

(XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 5. 

fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

5. Az I. fejezet 6.1. részének 6. pontja (A Tanács 94/65/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. 

rész) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó 

átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

6. Az I. fejezet 6.1. részének 7. pontja (A Tanács 89/437/EGK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni 

kell.”; 

 

7. Az I. fejezet 6.1. részének 8. pontja (A Tanács 91/493/EGK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. 

szakasz, I. rész), Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és 

Szlovákiára (XIV. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket 

alkalmazni kell.”; 
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8. Az I. fejezet 6.1. részének 11. pontja (A Tanács 92/46/EGK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, 

I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Máltára (XI. 

melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, 

B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

9. Az I. fejezet 8.1. részének 10. pontja (A Tanács 94/65/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. 

szakasz, I. rész) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) 

vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

10. Az I. fejezet 8.1. részének 11. pontja (A Tanács 91/493/EGK irányelve) a következő 

szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. 

szakasz, I. rész), Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és 

Szlovákiára (XIV. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket 

alkalmazni kell.”; 

 

11. Az I. fejezet 8.1. részének 13. pontja (A Tanács 92/46/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, I. rész, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, B. 

szakasz, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész), Máltára (XI. 

melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, 

B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 
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12. Az I. fejezet 9.1. részének 8. pontja (A Tanács 1999/74/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, A. szakasz, 2. pont), Magyarországra (X. melléklet, 5. fejezet, B. 

szakasz, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 4. fejezet, B. szakasz, I. rész, 2. pont), 

Lengyelországra (XII. melléklet, 6. fejezet, B. szakasz, I. rész, 2. pont) és Szlovéniára (XIII. 

melléklet, 5. fejezet, B. szakasz, I. rész, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket 

alkalmazni kell.”; 

 

13. A II. fejezet 15. pontja (A Tanács 82/471/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a 

kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 3. fejezet, B. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

14. A III. fejezet 3. pontja (A Tanács 66/402/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a 

kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 5. 

fejezet, B. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”. 

 

 

II. melléklet ( Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás):  

 

1. A IX. fejezet 27a. pontja (A Tanács 93/42/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. 

melléklet, 1. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

2. A X. fejezet 5. pontja (A Tanács 93/42/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. 

melléklet, 1. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 



  
   

81
 

 

3. A X. fejezet 7. pontja (A Tanács 90/385/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. 

melléklet, 1. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

4. A XII. fejezet 54b. pontja (A Tanács 2092/91/EGK rendelet) a következő szöveggel egészül 

ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 

4. fejezet, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 4. fejezet, A. szakasz, 1. pont) és Litvániára 

(IX. melléklet, 5. fejezet, A. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni 

kell.”; 

 

5. A XIII. fejezet 15p. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve) a 

következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Litvániára (IX. melléklet, 1. 

fejezet, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 1. fejezet, 4. pont) vonatkozó átmeneti 

rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

6. A XIII. fejezet 15q. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve) a 

következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 1. 

fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 1. fejezet, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 1. fejezet, 2. 

pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 1. fejezet, 5. pont) vonatkozó átmeneti 

rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

7. A XV. fejezet 12a. pontja (A Tanács 91/414/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül 

ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. 

melléklet, 6. fejezet, B. szakasz II. rész, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket 

alkalmazni kell.”; 
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8. A XVII. fejezet 7. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve) a 

következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 7. fejezet, A. szakasz), Ciprusra (VII. melléklet, 9. fejezet, B. szakasz), 

Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 2. pont), Litvániára (IX. melléklet, 10. 

fejezet, B. szakasz), Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, A. szakasz, 2. pont), Máltára 

(XI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, 

B. szakasz, 2. pont), Szlovéniára (XIII. melléklet, 9. fejezet, A. szakasz) és Szlovákiára (XIV. 

melléklet, 9. fejezet, B. szakasz, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni 

kell.”; 

 

9. A XVII. fejezet 8. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 94/63/EK irányelve) a 

következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 

9. fejezet, A. szakasz), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz), Litvániára (IX. 

melléklet, 10. fejezet, A. szakasz), Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, A. szakasz), 

Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, A. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. 

melléklet, 9. fejezet, A. szakasz) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

10. A XXX. fejezet 2. pontja (Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve) a 

következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. 

melléklet, 1. fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”. 
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IV. melléklet (Energia): 

 

1. A 14. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 96/92/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 

8. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

2. A XIV. fejezetben a 16. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 98/30/EK irányelve) a 

következő szöveggel egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 6. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”. 

 

V. melléklet (A munkavállalók szabad mozgása): 

 

A „HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK” címsor előtt a melléklet a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„ÁTMENETI IDŐSZAK 

 

A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 1. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 1. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 1. 

fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 2. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 1. fejezet), 

Máltára (XI. melléklet, 2. fejezet), Lengyelországra (XII. melléklet, 2. fejezet), Szlovéniára 

(XIII. melléklet, 2. fejezet) és a Szlovák Köztársaságra (XIV. melléklet, 1. fejezet) vonatkozó 

átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell. 

 

Az előző bekezdésben hivatkozott átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési 

mechanizmusokra – a Máltára vonatkozó rendelkezéseket kivéve – A 2003. ÁPRILIS 16-I 

CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT VÉDINTÉZKEDÉSI 

MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET KELL ALKALMAZNI.” 
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VIII. melléklet (Letelepedési jog): 

 

1. A „HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK” címsor előtt a melléklet a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„ÁTMENETI IDŐSZAK 

 

A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 1. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 1. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 1. 

fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 2. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 1. fejezet), 

Máltára (XI. melléklet, 2. fejezet), Lengyelországra (XII. melléklet, 2. fejezet), Szlovéniára 

(XIII. melléklet, 2. fejezet) és a Szlovák Köztársaságra (XIV. melléklet, 1. fejezet) vonatkozó 

átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell. 

 

Az előző bekezdésben hivatkozott átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési 

mechanizmusokra – a Máltára vonatkozó rendelkezéseket kivéve – A 2003. ÁPRILIS 16-I 

CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT VÉDINTÉZKEDÉSI 

MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET KELL ALKALMAZNI.”; 

 

2. A „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” címsor alatt, a Liechtensteinre vonatkozó, az EGT-

Vegyesbizottság 1999. december 17-i 19/1999 határozatával beillesztett kiigazítás bevezető 

bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

 

„Liechtensteinre az itt következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Ezeket a rendelkezéseket 

Liechtenstein különleges földrajzi helyzetének kellő figyelembevételével ötévente felül kell 

vizsgálni; az első felülvizsgálatot 2009. májusáig kell végrehajtani.”. 

 

IX. melléklet (Pénzügyi szolgáltatások): 

 

1. A 14. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/12/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 2. 

fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 2. fejezet, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 
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3. fejezet, 2. pont) és Szlovéniára (XIII. melléklet, 3. fejezet, 4. pont) vonatkozó átmeneti 

rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

2. A 19a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 94/19/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 

2. fejezet, 1. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 2. fejezet, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 

3. fejezet, 1. pont) és Szlovéniára (XIII. melléklet, 3. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti 

rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

3. A 21. pont (A Tanács 86/635/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. 

melléklet, 3. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

4. A 30c. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 

2. fejezet, 2. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 2. fejezet, 2. pont), Litvániára (IX. melléklet, 

3. fejezet, 2. pont), Magyarországra (X. melléklet, 2. fejezet, 1. pont), Lengyelországra (XII. 

melléklet, 3. fejezet, 1. pont), Szlovéniára (XIII. melléklet, 3. fejezet, 3. pont) és Szlovákiára 

(XIV. melléklet, 2. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”. 

 

XI. melléklet (Távközlési szolgáltatások): 

 

Az 5d. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. 

melléklet, 12. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”. 



  
   

86
 

 

XII. melléklet (A tőke szabad mozgása): 

 

A „HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK” címsor előtt a melléklet a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„ÁTMENETI IDŐSZAK 

 

A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 2. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 3. fejezet), Ciprusra (VII. melléklet, 3. 

fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 3. fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 4. fejezet), 

Magyarországra (X. melléklet, 3. fejezet), Lengyelországra (XII. melléklet, 4. fejezet), 

Szlovéniára (XIII. melléklet, 4. fejezet) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 3. fejezet) vonatkozó 

átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell. 

 

SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK 

 

A 2003. április 16-i csatlakozási okmányhoz csatolt, a Máltán a másodlagos lakóhelyül 

szolgáló ingatlanok szerzéséről szóló 6. jegyzőkönyv rendelkezéseit alkalmazni kell.”. 

 

XIII. melléklet (Közlekedés): 

 

1. A 15a. pont (A Tanács 96/53/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Magyarországra (X. 

melléklet, 6. fejezet, 4. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 8. fejezet, 3. pont) 

vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

2. A 16a. pont (A Tanács 96/96/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 6. 

fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 
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3. A 17b. pont (A Tanács 92/6/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 6. 

fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

4. A 18a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 6. 

fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

5. A 19. pont (A Tanács 96/26/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 6. fejezet, 3. pont) és Litvániára (IX. melléklet, 7. fejezet, 4. pont) vonatkozó 

átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

6. A 21. pont (A Tanács 3821/85/EGK rendelete) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 6. 

fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 6. fejezet, 1. pont) és Litvániára (IX. melléklet, 7. 

fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

7. A 26c. pont (A Tanács 3118/93/EGK rendelete) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 4. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 6. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 6. 

fejezet, 2. pont), Litvániára (IX. melléklet, 7. fejezet, 3. pont), Magyarországra (X. melléklet, 

6. fejezet, 3. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 8. fejezet, 2. pont) és Szlovéniára (XIV. 

melléklet, 6. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell. 
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Az előző bekezdésben hivatkozott átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési 

mechanizmusokra A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT 

VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET KELL 

ALKALMAZNI.”; 

 

8. A 37. pont (A Tanács 91/440/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Magyarországra (X. 

melléklet, 6. fejezet, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 8. fejezet, 1. pont) 

vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

9. A 66e. pont (A Tanács 92/14/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Litvániára (IX. melléklet, 7. 

fejezet, 2. pont) és Magyarországra (X. melléklet, 6. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti 

rendelkezéseket alkalmazni kell.”. 

 

XIV. melléklet (Verseny): 

 

 A „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” címsor előtt a melléklet a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„ÁTMENETI IDŐSZAKOK 

 

1. A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 4. 

fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 4. fejezet), Máltára (XI. melléklet, 3. fejezet, 1., 2. és 

3. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 5. fejezet 1. és 2. pont) és Szlovákiára (XIV. 

melléklet, 4. fejezet 1. és 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell. 

 

2. A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 1. 

fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”. 
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XV. melléklet (Állami támogatás): 

 

A „HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK” címsor előtt a melléklet a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK 

 

A létező támogatási programokra vonatkozó, a 2003. április 16-i csatlakozási okmány IV. 

mellékletének 3. fejezetében (Versenypolitika) megállapított szabályokat a Szerződő Felek 

között alkalmazni kell.”. 

 

XVII. melléklet (Szellemi tulajdon): 

 

A „HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK” címsor előtt a melléklet a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK 

 

A 2003. április 16-i csatlakozási okmány IV. mellékletének 2. fejezetében (Vállalati jog) 

megállapított különleges mechanizmust a Szerződő Felek között alkalmazni kell.”. 

 

XVIII. melléklet (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak 

közötti egyenlő bánásmód): 

 

1. A 3a. pont (A Bizottság 91/322/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. 

melléklet, 7. fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

2. A 6. pont (A Tanács 86/188/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. 

melléklet, 7. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 
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3. A 9. pont (A Tanács 89/654/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 8. fejezet, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

4. A 10. pont (A Tanács 89/655/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 8. fejezet, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 8. fejezet, 1. pont) és Lengyelországra 

(XII. melléklet, 10. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

5. A 13. pont (A Tanács 90/270/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 8. fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

6. A 15. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. 

melléklet, 7. fejezet, 5. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

7. A 16h. pont (A Tanács 98/24/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

  

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. 

melléklet, 7. fejezet, 3. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

8. A 16j. pont (A Bizottság 2000/39/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Szlovéniára (XIII. 

melléklet, 7. fejezet, 4. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 
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9. A 28. pont (A Tanács 93/104/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 8. 

fejezet, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

10. A 30. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 1. fejezet), Észtországra (VI. melléklet, 1. fejezet), Lettországra (VIII. melléklet, 1. 

fejezet), Litvániára (IX. melléklet, 2. fejezet), Magyarországra (X. melléklet, 1. fejezet), 

Lengyelországra (XII. melléklet, 2. fejezet), Szlovéniára (XIII. melléklet, 2. fejezet) és a 

Szlovák Köztársaságra (XIV. melléklet, 1. fejezet) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket 

alkalmazni kell. 

 

Az előző bekezdésben hivatkozott átmeneti rendelkezésekben foglalt védintézkedési 

mechanizmusokra A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNYBAN FOGLALT 

VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZŐKÖNYVET KELL 

ALKALMAZNI.”. 

 

XX. melléklet (Környezetvédelem): 

 

1. A 2g. pont (A Tanács 96/61/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 10. fejezet, D. szakasz, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, D. 

szakasz, 1. pont), Szlovéniára (XIII. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz) és Szlovákiára (XIV. 

melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 2. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni 

kell.”; 
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„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 

9. fejezet, C. szakasz, 2. pont), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz, 2. pont), 

Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, B. szakasz, 2. pont) és Máltára (XI. melléklet, 10. 

fejezet, C. szakasz, 4. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

2. A 7a. pont (A Tanács 98/83/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

 

3. A 8. pont (A Tanács 82/176/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. 

melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni 

kell.”; 

 

4. A 9. pont (A Tanács 83/513/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 10. 

fejezet, C. szakasz, 1. pont) és Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 1. 

pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

5. A 10. pont (A Tanács 84/156/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lengyelországra (XII. 

melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, C. 

szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

6. A 12. pont (A Tanács 86/280/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Máltára (XI. melléklet, 10. 

fejezet, C. szakasz, 2. pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 1. pont) 

és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 2. pont) vonatkozó átmeneti 

rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 
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7. A 13. pont (A Tanács 91/271/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 7. fejezet, B. szakasz), Észtországra (VI. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 1. pont), 

Ciprusra (VII. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, C. 

szakasz, 1. pont), Litvániára (IX. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz), Magyarországra (X. 

melléklet, 8. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, C. szakasz, 3. 

pont), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, C. szakasz, 2. pont), Szlovéniára (XIII. 

melléklet, 9. fejezet, B. szakasz) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, C. szakasz, 3. 

pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

8. A 18. pont (A Tanács 87/217/EGK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 10. fejezet, D. szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni 

kell.”; 

 

9. A 19a. pont (Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve) a következő szöveggel 

egészül ki a kiigazítás szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, a Cseh Köztársaságra (V. 

melléklet, 7. fejezet, C. szakasz), Észtországra (VI. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz), Ciprusra 

(VII. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz), Litvániára (IX. melléklet, 10. fejezet, D. szakasz), 

Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, C. szakasz, 2. pont), Máltára (XI. melléklet, 10. 

fejezet, E. szakasz), Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, D. szakasz, 2. pont) és 

Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, D. szakasz, 3. pont) vonatkozó átmeneti 

rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 
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10. A 21ad. pont (A Tanács 99/32/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Ciprusra (VII. melléklet, 9. 

fejezet, A. szakasz) és Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, A. szakasz, 2. pont) 

vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

11. A 21b. pont (A Tanács 94/67/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Magyarországra (X. 

melléklet, 8. fejezet, C. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, D. 

szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

12. A 32c. pont (A Tanács 259/93/EGK rendelete) a következő szöveggel egészül ki a kiigazítás 

szövegét megelőzően: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Lettországra (VIII. 

melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Magyarországra (X. melléklet, 8. fejezet, A. 

szakasz, 1. pont) és Máltára (XI. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 1. pont), Lengyelországra 

(XII. melléklet, 13. fejezet, B. szakasz, 1. pont) és Szlovákiára (XIV. melléklet, 9. fejezet, B. 

szakasz, 1. pont) vonatkozó átmeneti rendelkezéseket alkalmazni kell.”; 

 

13. A 32d. pont (A Tanács 1999/31/EK irányelve) a következő szöveggel egészül ki: 

 

„A 2003. április 16-i csatlakozási okmány mellékleteiben foglalt, Észtországra (VI. melléklet, 

9. fejezet, B. szakasz), Lettországra (VIII. melléklet, 10. fejezet, B. szakasz, 3. pont) és 

Lengyelországra (XII. melléklet, 13. fejezet, B. szakasz, 3. pont) vonatkozó átmeneti 

rendelkezéseket alkalmazni kell.”. 
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ZÁRÓOKMÁNY 
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

 

a továbbiakban „a Közösség” és 

 

A BELGA KIRÁLYSÁG, 

 

A DÁN KIRÁLYSÁG, 

 

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SPANYOL KIRÁLYSÁG, 

 

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, 

 

ÍRORSZÁG, 

 

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, 

 

A HOLLAND KIRÁLYSÁG, 

 

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, 
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A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, 

 

A FINN KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SVÉD KIRÁLYSÁG, 

 

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, 
 

az EURÓPAI KÖZÖSSÉGet létrehozó szerződés Szerződő Felei, 

a továbbiakban „az EK-tagállamok” 

 

meghatalmazottjai, 

 

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG, 

 

A NORVÉG KIRÁLYSÁG, 

 

a továbbiakban „az EFTA-államok”, 

meghatalmazottjai, 

 

mindannyian együtt az 1992. május 2-án Oportoban aláírt, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodás (a továbbiakban „az EGT-megállapodás”) részes felei, a továbbiakban együttesen „a 

jelenlegi Szerződő Felek”, 

 

valamint 
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A CSEH KÖZTÁRSASÁG, 

 

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, 

 

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LETT KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, 

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, 

 

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, 

 

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, 

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, 

 

a továbbiakban „az új Szerződő Felek” 

 

meghatalmazottjai, 
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akik a kettőezer-harmadik év október havának tizennegyedik napján Luxembourgban abból a célból 

gyűltek össze, hogy a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 

Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, 

a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodást aláírják, elfogadták a következő 

szövegeket: 

 

I. Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 

Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről (a továbbiakban „a 

Megállapodás”); 

 

II. az alább felsorolt szövegek, amelyeket a Megállapodáshoz csatoltak: 

 

 A. melléklet: A Megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista; 

 B. melléklet: A Megállapodás 4. cikkében hivatkozott lista. 

 

A jelenlegi Szerződő Felek és az új Szerződő Felek meghatalmazottjai elfogadták az alább 

felsorolt együttes nyilatkozatokat, amelyeket e záróokmányhoz csatoltak: 

 

 1. Együttes nyilatkozat az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség egyidejű 

bővítéséről, 

 

 2. Együttes nyilatkozat a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar 

Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén 

Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való 

részvételéről szóló megállapodás hatálybalépését követően a származási szabályok 

alkalmazásáról, 
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 3. Együttes nyilatkozat az EGT-megállapodás 126. cikkéről. 

 

A Közösség, az EK-tagállamok és az EFTA-államok, valamint az új Szerződő Felek 

meghatalmazottjai tudomásul vették az alább felsorolt nyilatkozatokat, amelyeket e 

záróokmányhoz csatoltak: 

 

  1. Az EFTA-államok általános együttes nyilatkozata, 

 

  2. Az EFTA-államok együttes nyilatkozata a munkavállalók szabad mozgásáról, 

 

  3. Az EFTA-államok együttes nyilatkozata a belső villamosenergia-piacról, 

 

  4. Liechtenstein Kormányának nyilatkozata, 

 

  5. A Cseh Köztársaság nyilatkozata a Liechtensteini Hercegség egyoldalú 

nyilatkozatáról, 

 

  6. A Szlovák Köztársaság nyilatkozata a Liechtensteini Hercegség egyoldalú 

nyilatkozatáról, 

 

  7. Észtország, Ciprus, Lettország, Málta és Szlovénia nyilatkozata az EGT 

finanszírozási mechanizmusról szóló 38a. jegyzőkönyv 5. cikkéről, 

 

  8.  Az Európai Közösségek Bizottságának nyilatkozata a halak és halászati termékek 

származására vonatkozó szabályokról. 

 

A jelenlegi Szerződő Felek és az új Szerződő Felek meghatalmazottjai abban is 

megállapodtak, hogy az új Szerződő Feleket az Európai Gazdasági Térségben való 

részvételüket megelőző időszakban az EGT-Tanács, illetve az EGT-Vegyesbizottság elé 

kerülő minden érdemi kérdésről megfelelően tájékoztatni kell, és ezekről az ügyekről 

velük megfelelő konzultációt kell folytatni. 

 

Ezen túlmenően megállapodtak abban, hogy legkésőbb a Megállapodás 

hatálybalépésének időpontjáig cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és 
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szlovén nyelven meg kell szövegezni az EGT-megállapodásnak az Európai Gazdasági 

Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított szövegét, 

továbbá az EGT-Vegyesbizottság valamennyi határozatának teljes szövegét, és e 

szövegeket az új Szerződő Felek képviselőinek hitelesíteniük kell. 

 

A meghatalmazottak tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, a Norvég Királyság 

és az Európai Közösség közötti, a 2004-2009. időszakra vonatkozóan egy norvég 

finanszírozási mechanizmusról szóló megállapodást. 

 

Ugyancsak tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az 

Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván 

Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel 

Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan az Európai Gazdasági Közösség és az 

Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyvet. 

 

Szintén tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt 

Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván 

Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel 

Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan az Európai Gazdasági Közösség és a 

Norvég Királyság közötti megállapodáshoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyvet. 

 

Végezetül tudomásul veszik az e záróokmányhoz csatolt, az Európai Közösség és a 

Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött, egyes mezőgazdasági 

termékekről szóló megállapodást. 

 

A meghatalmazottak kiemelik, hogy a fenti megállapodások és jegyzőkönyvek egy, az 

új Szerződő Feleknek az Európai Gazdasági Térségben való részvételéhez kapcsolódóan 

felmerült különböző kérdések megoldására létrehozott átfogó rendszer elemei, és hogy a 

Megállapodásnak és az ahhoz kapcsolódó négy megállapodásnak egy időben kell 

hatályba lépnie. 

 

 

Kelt Luxembourgban, kettőezerhárom október tizennegyedikén. 
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A MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDŐ FELEINEK EGYÜTTES NYILATKOZATAI 

 

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG 

EGYIDEJŰ BŐVÍTÉSÉRŐL 

 

 

A Szerződő Felek hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a jelenlegi és az új Szerződő Felek 

megfelelő alkotmányos követelményeikkel összhangban kellő időben gondoskodjanak a 

megerősítésről, illetve a jóváhagyásról annak érdekében, hogy az Európai Unió és az Európai 

Gazdasági Térség bővítése egyidejűleg, 2004. május 1-jével megvalósulhasson. 
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EGYÜTTES NYILATKOZAT A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A 

LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN 

KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI 

TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS HATÁLYBALÉPÉSE 

UTÁN A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

 

1. Az EFTA-államok vagy az új Szerződő Felek valamelyike által az EFTA-államok és az új 

Szerződő Felek közötti preferenciális megállapodások vagy az EFTA-állam, illetve az új 

Szerződő Fél egyoldalúan megállapított nemzeti joga alapján szabályszerűen kiállított 

származási igazolásokat preferenciális EGT-származást igazoló okmányoknak kell tekinteni, 

feltéve hogy: 

 

 a) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a Megállapodás hatálybalépését 

megelőző napon adták ki; 

 

 b) a származási igazolást legkésőbb a Megállapodás hatálybalépését követő négy hónapon 

belül benyújtják a vámhatósághoz. 

 

Amennyiben az árura vonatkozó, valamely EFTA-államból, illetve az új Szerződő Felek 

valamelyikéből történő behozatali eljárás alá vonásra irányuló nyilatkozatot az új Szerződő 

Fél államában, illetve az EFTA-államban a Megállapodás hatálybalépését megelőzően, az 

EFTA-állam és az új Szerződő Fél között abban az időpontban hatályban lévő preferenciális 

szabályok alapján nyújtották be, az e szabályok alapján utólagosan kiadott származási 

igazolást az EFTA-államok, illetve az új Szerződő Felek szintén elfogadhatják, feltéve hogy 

azt a Megállapodás hatálybalépésétől számított négy hónapon belül benyújtják a 

vámhatósághoz. 

 

2. Az EFTA-államok, illetve a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia felhatalmazást kapnak arra, hogy 

fenntartsák az egyrészről az EFTA-államok, másrészről pedig a Cseh Köztársaság, 

Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, illetve Szlovákia 
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között megkötött megállapodások keretében „elfogadott exportőr” státuszt adó engedélyeket, 

feltéve, hogy az elfogadott exportőrök az EGT származási szabályait alkalmazzák. 

 

Az EFTA-államok, illetve a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia ezeket az engedélyeket legkésőbb a 

csatlakozás időpontját követő egy éven belül az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodás 4. jegyzőkönyvében foglalt feltételeknek megfelelően kiadott új engedélyekkel 

váltják fel. 

 

3. A 1. és 2. pontban említett preferenciális megállapodások és szabályok értelmében kiállított 

származási igazolások utólagos ellenőrzésére irányuló kérelmeket az EFTA-államok és az új 

Szerződő Felek illetékes vámhatóságai a kérdéses származási igazolás kiállítását követő 

három éves időszakban fogadják el, és e hatóságok az ellenőrzést a származási igazolás 

elfogadását követő három éves időszakban végezhetik el. 



  
   

105
 

 

EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS 126. CIKKÉRŐL 

 

 

A Szerződő Felek megerősítik, hogy az EGT-megállapodás 126. cikkében „az Európai Gazdasági 

Közösséget létrehozó szerződés”, illetve az „az ebben a szerződésben megállapított feltételek” 

hivatkozás a Csatlakozási Okmány Ciprusról szóló 10. jegyzőkönyvére is vonatkozik.  
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A MEGÁLLAPODÁS EGY VAGY TÖBB SZERZŐDŐ FELÉNEK ÁLTALÁNOS 

NYILATKOZATAI 

 

 

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLTALÁNOS EGYÜTTES NYILATKOZATA 

 

 

Az EFTA-államok tudomásul veszik a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a 

Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés záróokmányához 

csatolt azon nyilatkozatokat, amelyek érintik az EGT-megállapodást. 

 

Az EFTA-államok kiemelik, hogy az előző bekezdésben említett szerződés záróokmányához 

csatolt, az EGT-megállapodást érintő nyilatkozatok értelmezése, illetve alkalmazása nem állhat 

ellentétben a Szerződő Feleknek az e Megállapodásból, illetve az EGT-megállapodásból eredő 

kötelezettségeivel. 
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AZ EFTA-ÁLLAMOK EGYÜTTES NYILATKOZATA A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD 

MOZGÁSÁRÓL 

 

 

Az EFTA-államok hangsúlyozzák a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó szabályozásban 

érvényesített differenciálás és rugalmasság elemeinek fontosságát. Az EFTA-államok törekednek 

arra, hogy a közösségi vívmányokhoz való közelítés felgyorsítása érdekében, nemzeti joguk alapján 

nagyobb mértékben biztosítsanak munkavállalási jogosultságot a cseh, észt, lett, litván, magyar, 

lengyel, szlovén, illetve szlovák állampolgárok számára. Ennek eredményeképpen ezen államok 

csatlakozásával a cseh, észt, lett, litván, magyar, lengyel, szlovén, illetve szlovák állampolgárok 

munkavállalási lehetőségeinek az EFTA-államokban lényegesen javulniuk kell. Ezen túlmenően az 

EFTA-államok a javasolt szabályokat a lehető legjobban használják fel annak érdekében, hogy a 

munkavállalók szabad mozgása terén a lehető leghamarabb eljussanak a közösségi vívmányok teljes 

körű alkalmazásához. Liechtenstein esetében mindezt az EGT-megállapodás V. mellékletében (A 

munkavállalók szabad mozgása), illetve VIII. mellékletében (Letelepedési jog) a Szektorális 

kiigazítások cím alatt előírt szabályokkal összhangban kell megvalósítani. 
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AZ EFTA-ÁLLAMOK EGYÜTTES NYILATKOZATA A BELSŐ VILLAMOSENERGIA-

PIACRÓL 

 

 

Hivatkozással a 2003. április 16-i csatlakozási okmány 6. melléklete 8. fejezetének 2. pontjában, 

valamint az olajpaláról, a villamos energia belső piacáról, valamint a villamos energia belső piacára 

vonatkozó közös szabályokról szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvről (villamosenergia-irányelv) szóló nyilatkozatban (Észtország) Észtországra vonatkozóan 

megállapított átmeneti intézkedésekre, az EFTA-államok tudomásul veszik, hogy a villamos energia 

belső piacán esetlegesen fellépő versenytorzulások mérséklése érdekében sor kerülhet olyan 

védintézkedések alkalmazására, mint a 96/92/EK irányelv viszonossági záradéka. 
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LIECHTENSTEIN KORMÁNYÁNAK NYILATKOZATA  

 

 

A liechtensteini kormány feltételezi, hogy valamennyi Szerződő Fél olyan régóta fennálló szuverén 

és elismert államnak tekinti a Liechtensteini Hercegséget, amely az I. és II. világháború teljes 

időtartama alatt megőrizte semlegességét. 
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A CSEH KÖZTÁRSASÁG NYILATKOZATA A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG 

EGYOLDALÚ NYILATKOZATÁRÓL 

 

 

A Cseh Köztársaság Európa múltbéli megosztottságainak leküzdése és a további politikai és 

gazdasági fejlődés felé tett jelentős lépésként üdvözli a tagjelölt országok és az Európai Gazdasági 

Térség tagjai közötti megállapodás megkötését. A Cseh Köztársaság kész az Európai Gazdasági 

Térség keretében valamennyi tagállammal együttműködni, így a Liechtensteini Hercegséggel is.  

 

A Liechtensteini Hercegség vonatkozásában a Cseh Köztársaság megalakulása óta egyértelműen 

kimutatta, hogy érdekelt a diplomáciai kapcsolatok létesítésében. Már 1992-ben valamennyi ország, 

köztük a Liechtensteini Hercegség Kormányához eljuttatta arra irányuló kérését, hogy 1993. január 

1-jei hatállyal ismerjék el a nemzetközi jog új alanyaként. Míg e kérésre gyakorlatilag minden 

kormány pozitív választ adott, a Liechtensteini Hercegség továbbra is kivételt jelent ez alól. 

 

A Cseh Köztársaság nem tulajdonít semmiféle joghatást azoknak a nyilatkozatoknak, amelyek nem 

állnak összefüggésben ezen megállapodás tárgyával és céljával. 
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A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NYILATKOZATA A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG 

EGYOLDALÚ NYILATKOZATÁRÓL 

 

 

A Szlovák Köztársaság Európa további politikai és gazdasági fejlődése felé tett fontos lépésként 

üdvözli a tagjelölt országok és az Európai Gazdasági Térség tagjai közötti megállapodás 

megkötését. 

 

A Szlovák Köztársaság megalakulásától fogva szuverén és független államként ismerte el a 

Liechtensteini Hercegséget, és kész arra, hogy a Hercegséggel diplomáciai kapcsolatokat létesítsen. 

 

A Szlovák Köztársaság nem tulajdonít semmiféle joghatást azoknak a nyilatkozatoknak, amelyek 

nem állnak összefüggésben ezen megállapodás tárgyával és céljával. 
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ÉSZTORSZÁG, CIPRUS, LETTORSZÁG, MÁLTA ÉS SZLOVÉNIA NYILATKOZATA AZ 

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUSÁRÓL SZÓLÓ 38A. JEGYZŐKÖNYV 5. 

CIKKÉRŐL  

 

 

Észtország, Ciprus, Lettország, Málta és Szlovénia kiemelik, hogy az 5. cikk szerinti elosztási kulcs 

kizárólag az EGT finanszírozási mechanizmus céljaira került megállapításra. Értelmezésük szerint 

ez az elosztási kulcs a közösségi kohéziós és strukturális eszközök keretei között alkalmazható 

elosztási kulcsokra vonatkozó jövőbeni javaslatokat semmilyen tekintetben nem érinti. 
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGÁNAK NYILATKOZATA A HALAK ÉS 

HALÁSZATI TERMÉKEK SZÁRMAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL 

 

 

Az Európai Közösségek Bizottsága megvizsgálja, hogy 2004. május 1-jéig megvalósítható-e a 

származási szabályok harmonizációja. 
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MEGÁLLAPODÁS A NORVÉG KIRÁLYSÁG ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG KÖZÖTT A 

2004-2009-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN EGY NORVÉG FINANSZÍROZÁSI 

MECHANIZMUSRÓL  
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1. CIKK 

 

A Norvég Királyság vállalja, hogy az Európai Gazdasági Térségen belüli társadalmi és gazdasági 

egyenlőtlenségek csökkentésére finanszírozási mechanizmust hoz létre. E mechanizmus célja, hogy 

a 3. cikkben felsorolt kiemelt területeken folytatott beruházási projektekhez nyújtott támogatások 

finanszírozásával hozzájáruljon az új tagállamok azon kapacitásainak megerősítéséhez, amelyek azt 

szolgálják, hogy a kibővített Európai Gazdasági Térség belső piacában teljes mértékben részt 

tudjanak venni Norvégiának az e megállapodás szerint tett kötelezettségvállalásai az Európai 

Gazdasági Térségben EFTA-államként való részvételén alapulnak. 

 

 

2. CIKK 

 

Az 1. cikkben előírt pénzügyi hozzájárulás teljes összege 567 millió euró, amelyet évi 113,4 millió 

eurós kötelezettségvállalási csomagok erejéig a 2004. május 1-jétől 2009. április 30-ig tartó időszak 

során bocsátanak rendelkezésre. 

 

 

3. CIKK 

 

A támogatások ugyanazokra a területekre vonatkozóan állnak rendelkezésre, mint az EGT 

finanszírozási mechanizmus esetében, de elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek 

következő területekre vonatkoznak: 

 

a) a schengeni vívmányok végrehajtása, a nemzeti schengeni cselekvési terv támogatása, 

valamint az igazságszolgáltatás megerősítése, 

 

b) környezetvédelem, többek között különösen a vonatkozó közösségi vívmányok végrehajtására 

szolgáló igazgatási kapacitás erősítése és az infrastrukturális és technológiai jellegű, 

elsősorban pedig a településihulladék-gazdálkodáshoz kapcsolódó beruházások, 

 

c) regionális politika és határokon átívelő tevékenységek, 

 

d) a közösségi vívmányok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás. 



  
   

116
 

 

 

4. CIKK 

 

A támogatások formájában nyújtott norvég hozzájárulás nem lépheti túl a projektköltségek 60%-át, 

kivéve a központi kormányzati, regionális, illetve helyi önkormányzati forrásokból egyéb módon 

finanszírozott projekteket, amelyeknél a hozzájárulás nem lehet több, mint az összes költség 85%-a. 

A társfinanszírozás mértékére vonatkozó közösségi felső határokat egyik esetben sem lehet túllépni.  

 

Az állami támogatásra vonatkozó hatályos szabályokat alkalmazni kell. 

 

Az Európai Közösségek Bizottsága ellenőrzi, hogy a javasolt projektek összeegyeztethetők-e a 

közösségi célkitűzésekkel. 

 

A Norvég Királyság kötelezettsége a projektekkel kapcsolatban a pénzeszközöknek a megállapított 

tervek szerinti szolgáltatására korlátozódik. Harmadik személyekkel szemben nem tartozik 

felelősséggel. 
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5. CIKK 

 

A kedvezményezett államok (a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia) a rendelkezésre álló 

pénzeszközökből a következő elosztási kulcs szerint részesednek: 

 

Kedvezményezett állam A teljes hozzájárulás 
százaléka 

Cseh Köztársaság 11,0 % 

Észtország 4,0 % 

Ciprus 0,6 % 

Lettország 6,0 % 

Litvánia 7,1 % 

Magyarország 13,1 % 

Málta 0,3 % 

Lengyelország 49,0 % 

Szlovénia 2,2 % 

Szlovákia 6,7 % 

 

 

6. CIKK 

 

A kötelezettségvállalásokkal nem lekötött pénzeszközöknek a kedvezményezett államok kiemelt 

jelentőségű projektjeire való átcsoportosítása érdekében ezt az elosztást 2006. novemberében, majd 

2008. novemberében újra felül kell vizsgálni. 

 

 

7. CIKK 

 

Az 1. cikkben előírt pénzügyi hozzájárulást szorosan össze kell hangolni az EFTA-államok által az 

EGT finanszírozási mechanizmus alapján nyújtott hozzájárulással. 

 

Így különösen, a Norvég Királyság gondoskodik arról, hogy az előző bekezdésben említett mindkét 

finanszírozási mechanizmus esetén ugyanazokat az eljárásokat alkalmazzák. 
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Ennek során a Közösség kohéziós politikájának minden jelentős változását megfelelően figyelembe 

kell venni. 

 

 

8. CIKK 

 

A norvég finanszírozási mechanizmust a Norvég Kormány vagy a Norvég Kormány által kijelölt 

szervezet igazgatja. 

 

Szükség esetén a Norvég Kormány további szabályokat állapít meg a finanszírozási mechanizmus 

végrehajtására vonatkozóan. 

 

Az igazgatási költségeket a 2. cikkben megállapított teljes összegből kell fedezni. 

 

9. CIKK 

 

E megállapodást a Szerződő Feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, 

illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának 

Főtitkárságánál helyezik letétbe. 

 

E megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-i szerződéssel egy napon lép hatályba, 

feltéve, hogy az alábbi kapcsolódó megállapodásokra és jegyzőkönyvekre vonatkozó megerősítő, 

illetve jóváhagyó okiratokat szintén letétbe helyezték:  

 

a) Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 

Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről, 

 

b) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, 

a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 
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Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan, 

 

c) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, 

a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan és 

 

d) Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között 

egyes mezőgazdasági termékekről. 

 

Ha az 5. cikkben felsorolt kedvezményezett államok bármelyike nem válik az EGT részévé 2004. 

május 1-én, e megállapodást a szükséges módon ki kell igazítani. 
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KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS A NORVÉG 

KIRÁLYSÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A 

LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN 

KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 

TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN 
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

 

és 

 

A NORVÉG KIRÁLYSÁG 

 

TEKINTETTEL az Európai gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között 1973. május 14-én 

megkötött megállapodásra (a továbbiakban „a Megállapodás”) és a halaknak és halászati 

termékeknek a Közösség és Norvégia közötti kereskedelmére vonatkozó hatályos szabályokra, 

 

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozására, 

 

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásra (a továbbiakban „az EGT-bővítési 

Megállapodás”), 

 

TEKINTETTEL a halaknak és halászati termékeknek a Norvégia és a csatlakozó államok közötti 

kereskedelmére vonatkozó jelenlegi szabályrendszerekre, 

 

ELHATÁROZTÁK, hogy közös megegyezéssel megállapítják a Megállapodásnak a Cseh 

Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, 

a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a 

Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében szükségessé váló 

kiigazításait, 

 

ÉS ELFOGADJÁK EZT A JEGYZŐKÖNYVET: 
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1. CIKK 

 

A Megállapodást, az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a 

záróokmányt és az ahhoz csatolt nyilatkozatokat cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, 

szlovák és szlovén nyelven is meg kell szövegezni, és e szövegek ugyanolyan hitelességgel bírnak, 

mint az eredeti szövegek. A cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén 

nyelvű szövegeket a Vegyes Bizottság hagyja jóvá. 

 

2. CIKK 

 

Az egyes Norvégiából származó halak és halászati termékek Közösségbe történő behozatalára 

alkalmazandó külön rendelkezéseket ez a jegyzőkönyv és az ahhoz csatolt melléklet állapítja meg. 

 

Az e jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletben foglalt éves vámmentes kontingensek végrehajtására a 

2004. május 1-jétől 2009. április 30-ig terjedő időszakban kerül sor. Ezen időszak végén a 

kontingensek szintjét minden ezzel összefüggő érdek figyelembevételével felül kell vizsgálni. 

 

A fagyasztott, páncéljától megfosztott garnélarákra (KN-kód: 1605 20 10) vonatkozó kiegészítő 

vámkontingens megnyitására csak a közösségi hajókból Norvégiában kirakodott halak és halászati 

termékek Norvégiából a Közösségbe való továbbításának engedélyezésére vonatkozó kérdések 

rendezése után kerülhet sor. 

 

 

3. CIKK 

 

A 0304 90 22 KN-kód alatt a fagyasztott heringhúsra (pillangófilé) egy olyan TARIC-albontást kell 

létrehozni, amelyre ugyanazok a preferenciális vámszabályok vonatkoznak, mint a 0304 20 75 KN-

kód alá sorolt termékekre annak érdekében, hogy a fagyasztott heringhús 2004. május 1-jétől 

ugyanolyan preferenciális elbánásban részesüljön, mint a fagyasztott heringfilé. 
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4. CIKK 

 

E jegyzőkönyvet a Szerződő Feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, 

illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának 

Főtitkárságánál helyezik letétbe. 

 

E jegyzőkönyv a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-i szerződéssel egy napon lép hatályba, 

feltéve, hogy az alábbi kapcsolódó megállapodásokra és jegyzőkönyvekre vonatkozó valamennyi 

megerősítő, illetve jóváhagyó okiratot szintén letétbe helyezték:  

 

a) Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 

Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről, 

 

b) Megállapodás a Norvég Királyság és az Európai Közösség között a 2004-2009-es időszakra 

vonatkozóan egy norvég finanszírozási mechanizmusról, 
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c) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, 

a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan és 

 

d) Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között 

egyes mezőgazdasági termékekről. 

 

 

5. CIKK 

 

E jegyzőkönyv két példányban, angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, izlandi, lengyel, 

lett, litván, magyar, máltai, német, norvég, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén 

nyelven készült, és az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles. 
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MELLÉKLET

A KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 2. CIKKÉBEN EMLÍTETT KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

A Közösség a Norvégiából származó termékekre a következő éves vámmentes kontingenseket nyitja meg a 
meglévő kontingenseken felül: 
KN-kód Árumegnevezés Éves kontingens 

mennyisége 
ex 0303 50 00 Hering (Clupea harengus és 

Clupea pallasii) fagyasztva, 

ipari felhasználásra, kivéve a 

májat és az ikrát1 

44 000 tonna 

ex 0303 74 30 Makréla (Scomber scombrus 
és Scomber japonicus) 
egészben fagyasztva, ipari 
felhasználásra, kivéve a májat 
és az ikrát2 

30 500 tonna3 

03042075 
ex 0304 90 22 [a fagyasztott 
heringhúsra (pillangófilé) egy 
olyan albontást kell létrehozni, 
amelyre ugyanazok a 
preferenciális vámszabályok 
vonatkoznak, mint a 0304 20 75 
KN-kód alá sorolt termékekre 

Heringfilé fagyasztva 
Heringhús (pillangófilé) 
fagyasztva, ipari 
felhasználásra4 67 000 tonna 

16052010 Garnélarák fagyasztva, páncél 
nélkül5 

2 500 tonna 

 

 

 

                                                 
1 Nem adható meg a vámkontingens kedvezménye azokra az árukra, amelyekre a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozatot február 15-e és június 15-e 

között tették meg.

2 Nem adható meg a vámkontingens kedvezménye azokra az árukra, amelyekre a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozatot február 15-e és június 15-e 

között tették meg. 

3 Erre a 2004. május 1-jével hatályba lépő megállapodásra is figyelemmel, a 2004-re vonatkozó makréla-kontingens 24 800 tonnányi részét egyetlen, 2004. június 15-

től 2004. december 31-ig terjedő időszakban egységesen kell kezelni. 

 2005-től 2009 áprilisáig ez a vámkontingens részidőszakok szerint kerül felhasználásra a következő bontásban:

 január 1-jétől február 14-ig: 7 500 tonna, 

 június 15-től szeptember 30-ig: 7 500 tonna, és 

 október 1-től december 31-ig: 15 500 tonna. 

 2005-től kezdődően minden év október 15-én megszűnik az adott naptári év előző két részkontingensének igénybevétele. A következő munkanapon egyenként meg 

kell állapítani e kontingensek egyenlegét, és az év utolsó részkontingensén belül rendelkezésre kell bocsátani. Ettől az időponttól kezdődően az adott naptári év 

bármely részkontingenséből később a kihasználás hiánya miatt visszahelyezett igényeket az adott év utolsó részkontingenséből kell kielégíteni. A 2009. január 1-

jétől 2009. február 14-ig terjedő időszakban a vámkontingens 5 700 tonna. 

Amennyiben szükséges, ez a kontingensigazgatási rendszer kölcsönös megegyezés alapján felülvizsgálható. 

4  Nem adható meg a vámkontingens kedvezménye azokra az árukra, amelyekre a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozatot február 15-e és június 

15-e között tették meg.

5 A fagyasztott, páncéljától megfosztott garnélarákra (KN-kód: 1605 20 10) vonatkozó kiegészítő vámkontingens megnyitására csak a közösségi hajókból Norvégiában 

kirakodott halak és halászati termékek Norvégiából a Közösségbe való továbbításának engedélyezésére vonatkozó kérdések rendezése után kerülhet sor.
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MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A 

NORVÉG KIRÁLYSÁG KÖZÖTT EGYES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRŐL 
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A. A Norvég Királyság levele 

 

  

Uram! 

 

Van szerencsém hivatkozni az 1973. július 14-ei, 1992. május 2-i, 1995. december 20-i, illetve 

2003. június 20-i levélváltások formájában megkötött megállapodásokra, valamint a Közösség és 

Norvégia által az EGT-megállapodás 19. cikkének keretében egymásnak nyújtott kétoldalú 

engedményekre, továbbá a két fél között a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a 

Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan az említett levélváltások 

kiigazítása és a Norvég Királyság és az Európai Gazdasági Közösség közötti szabadkereskedelmi 

megállapodás 15. cikkének szellemében egyes mezőgazdasági termékek tekintetében kereskedelmi 

szabályok megállapítása céljából folytatott tárgyalásokra. 
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Megerősítem, hogy e tárgyalások a következő eredménnyel végződtek: 

 

 

„1. 2004. május 1-jétől kezdődően Norvégia éves vámmentes kontingenseket nyit a Közösség 

részére a következők szerint: 

 

Norvég 

vámtarifakód 
Árumegnevezés 

Éves mennyiség 

(tonnában) 

0811 10 09 Földieper, fagyasztva, 

hozzáadott cukor vagy 

édesítőszer nélkül 

1400 

0811 20 05 

0811 20 06 

0811 20 08 

Málna, földi szeder, faeper és 

kaliforniai málna, fekete, 

fehér vagy piros ribiszke és 

egres, fagyasztva, hozzáadott 

cukor vagy édesítőszer nélkül

 

950 

1209 25 00 Perjemag 100 

2009 79 00 

2009 71 00 

Almalé 1300 

2309 10 12 Macskaeledel, szárazföldi 

állatokból származó húsból 

vagy húsmelléktermékből, a 

kiskereskedelemben szokásos 

módon kiszerelve, légmentes 

csomagolásban 

1000 
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2. E kontingensek kiegészítik a Közösség és Norvégia által az Európai Gazdasági Térség 

létrehozásáról szóló megállapodás 19. cikkének keretében egymásnak nyújtott kétoldalú 

engedményeket. 

 

3. Norvégia, ahol alkalmazandó, e vámkontingenseket továbbra is ugyanolyan engedélyezési 

rendszerben igazgatja, mint amilyet a csatlakozó országoknak nyújtott vámkontingensek 

igazgatásában jelenleg alkalmaz. 

 

4. Az e megállapodásban foglalt engedmények végrehajtása céljából alkalmazandó származási 

szabályokat az 1992. május 2-i levélváltás IV. melléklete állapítja meg. Az 1992. május 2-i 

levélváltás IV. mellékletének 2. pontjában azonban az ott hivatkozott függelékben szereplő 

lista helyett az EGT-megállapodás 4. jegyzőkönyvének II. függelékében szereplő listára kell 

hivatkozni, amelyet ugyanezen jegyzőkönyv I. függeléke szerint kell alkalmazni. 

 

5. A Norvég Királyság és a Közösség megállapodnak abban, hogy, a GATT XXIV 6. bekezdése 

alapján egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak, és megerősítik, hogy a 

Közösség bővítésével kapcsolatosan a mezőgazdasági termékek vonatkozásában semmilyen 

további igényük nincs. 

 

6. E megállapodást a Szerződő Feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell 

erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai 

Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe. 

 

7. E jegyzőkönyv a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 

Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-i 

szerződéssel egy napon lép hatályba, feltéve, hogy az alábbi kapcsolódó megállapodásokra és 

jegyzőkönyvekre vonatkozó valamennyi megerősítő, illetve jóváhagyó okiratot szintén letétbe 

helyezték:  

 

a) Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar 

Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén 

Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való 

részvételéről, 
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b) Megállapodás a Norvég Királyság és az Európai Közösség között a 2004-2009-es 

időszakra vonatkozóan egy norvég finanszírozási mechanizmusról, 

 

c) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság 

közötti megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar 

Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén 

Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásához kapcsolódóan és 

 

d) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar 

Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén 

Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő 

csatlakozásához kapcsolódóan. 

 

8. Amennyiben 2004. május 1-jén a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, 

a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás nem, 

vagy csak az aláíró államok egy része tekintetében lép hatályba, a Szerződő Felek 

haladéktalanul határoznak e megállapodás szükséges kiigazításairól. Amennyiben szükséges, 

a 2004-re a vámkontingensek arányosan kerülnek megnyitásra.” 

 

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy egyetért e levél tartalmával. 

 

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. 
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B. Az Európai Közösség levele 

 

   

 

Uram! 

 

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom a mai levelének kézhezvételét, amely a 

következőképpen szól: 

 

„Van szerencsém hivatkozni az 1973. július 14-ei, 1992. május 2-i, 1995. december 20-i, illetve 

2003. június 20-i levélváltások formájában megkötött megállapodásokra, valamint a Közösség és 

Norvégia által az EGT-megállapodás 19. cikkének keretében egymásnak nyújtott kétoldalú 

engedményekre, továbbá a két fél között a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a 

Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan az említett levélváltások 

kiigazítása és a Norvég Királyság és az Európai Gazdasági Közösség közötti szabadkereskedelmi 

megállapodás 15. cikkének szellemében egyes mezőgazdasági termékek tekintetében kereskedelmi 

szabályok megállapítása céljából folytatott tárgyalásokra. 



 132

 

Megerősítem, hogy e tárgyalások a következő eredménnyel végződtek: 
 
„1. 2004. május 1-jétől kezdődően Norvégia éves vámmentes kontingenseket nyit a 
Közösség részére a következők szerint:

 

Norvég 

vámtarifakód 
Árumegnevezés 

Éves mennyiség 

(tonnában) 

0811 10 09 Földieper, fagyasztva, 

hozzáadott cukor vagy 

édesítőszer nélkül 

1400 

0811 20 05 

0811 20 06 

0811 20 08 

Málna, földi szeder, faeper és 

kaliforniai málna, fekete, 

fehér vagy piros ribiszke és 

egres, fagyasztva, hozzáadott 

cukor vagy édesítőszer nélkül

 

950 

1209 25 00 Perjemag 100 

2009 79 00 

2009 71 00 

Almalé 1300 

2309 10 12 Macskaeledel, szárazföldi 

állatokból származó húsból 

vagy húsmelléktermékből, a 

kiskereskedelemben szokásos 

módon kiszerelve, légmentes 

csomagolásban 

1000 

 

2. E kontingensek kiegészítik a Közösség és Norvégia által az Európai Gazdasági Térség 

létrehozásáról szóló megállapodás 19. cikkének keretében egymásnak nyújtott kétoldalú 

engedményeket. 

 

3. Norvégia, ahol alkalmazandó, e vámkontingenseket továbbra is ugyanolyan engedélyezési 

rendszerben igazgatja, mint amilyet a csatlakozó országoknak nyújtott vámkontingensek 

igazgatásában jelenleg alkalmaz. 

 

4. Az e megállapodásban foglalt engedmények végrehajtása céljából alkalmazandó származási 

szabályokat az 1992. május 2-i levélváltás IV. melléklete állapítja meg. Az 1992. május 2-i 

levélváltás IV. mellékletének 2. pontjában azonban az ott hivatkozott függelékben szereplő lista 

helyett az EGT-megállapodás 4. jegyzőkönyvének II. függelékében szereplő listára kell hivatkozni, 

amelyet ugyanezen jegyzőkönyv I. függeléke szerint kell alkalmazni. 
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5. A Norvég Királyság és a Közösség megállapodnak abban, hogy, a GATT XXIV 6. 

bekezdése alapján egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak, és megerősítik, hogy a 

Közösség bővítésével kapcsolatosan a mezőgazdasági termékek vonatkozásában semmilyen további 

igényük nincs. 

 

6. E megállapodást a Szerződő Feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell 

erősíteniük, illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió 

Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe. 

 

7. E jegyzőkönyv a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 

Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, 

a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-i szerződéssel egy napon lép hatályba, 

feltéve, hogy az alábbi kapcsolódó megállapodásokra és jegyzőkönyvekre vonatkozó valamennyi 

megerősítő, illetve jóváhagyó okiratot szintén letétbe helyezték:  

 

a) Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 

Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, 

a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Gazdasági Térségben való részvételéről, 

 

b) Megállapodás a Norvég Királyság és az Európai Közösség között a 2004-2009-es időszakra 

vonatkozóan egy norvég finanszírozási mechanizmusról, 

 

c) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan és 

 

d) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan. 

 



 134

8. Amennyiben 2004. május 1-jén a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi 

Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a 

Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás nem, vagy 

csak az aláíró államok egy része tekintetében lép hatályba, a Szerződő Felek haladéktalanul 

határoznak e megállapodás szükséges kiigazításairól. Amennyiben szükséges, a 2004-re a 

vámkontingensek arányosan kerülnek megnyitásra.” 

 

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem az Ön levelében foglaltakkal való egyetértésemet. 

 

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. 
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KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI 

KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ 

ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL 

KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK 

KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓAN 
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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 

 

és 

 

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG 

 

TEKINTETTEL az Európai gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között 1972. július 22-

én megkötött megállapodásra (a továbbiakban „a Megállapodás”) és a halaknak és halászati 

termékeknek a Közösség és Izland közötti kereskedelmére vonatkozó hatályos szabályokra, 

 

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozására, 

 

TEKINTETTEL a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásra (a továbbiakban „az EGT-bővítési 

Megállapodás”), 

 

TEKINTETTEL a halaknak és halászati termékeknek az Izland és a csatlakozó államok közötti 

kereskedelmére vonatkozó jelenlegi szabályrendszerekre, 

 

ELHATÁROZTÁK, hogy közös megegyezéssel megállapítják a Megállapodásnak a Cseh 

Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, 

a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a 

Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében szükségessé váló 

kiigazításait, 

 

ÉS ELFOGADJÁK EZT A JEGYZŐKÖNYVET: 
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1. CIKK 

 

A Megállapodást, az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a 

záróokmányt és az ahhoz csatolt nyilatkozatokat cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, 

szlovák és szlovén nyelven is meg kell szövegezni, és e szövegek ugyanolyan hitelességgel bírnak, 

mint az eredeti szövegek. A cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén 

nyelvű szövegeket a Vegyes Bizottság hagyja jóvá. 

 

2. CIKK 

 

Az egyes Izlandból származó halak és halászati termékek Közösségbe történő behozatalára 

alkalmazandó külön rendelkezéseket ez a jegyzőkönyv és az ahhoz csatolt melléklet állapítja meg. 

 

Az e jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletben foglalt éves vámmentes kontingensek végrehajtására a 

2004. május 1-jétől 2009. április 30-ig terjedő időszakban kerül sor. Ezen időszak végén a 

kontingensek szintjét minden ezzel összefüggő érdek figyelembevételével felül kell vizsgálni. 

 

 

3. CIKK 

 

A 0304 90 22 KN-kód alatt a fagyasztott heringhúsra (pillangófilé) egy olyan TARIC-albontást kell 

létrehozni, amelyre ugyanazok a preferenciális vámszabályok vonatkoznak, mint a 0304 20 75 KN-

kód alá sorolt termékekre annak érdekében, hogy a fagyasztott heringhús 2004. május 1-jétől 

ugyanolyan preferenciális elbánásban részesüljön, mint a fagyasztott heringfilé. 

 

 

4. CIKK 

 

E jegyzőkönyvet a Szerződő Feleknek saját belső eljárásaikkal összhangban meg kell erősíteniük, 

illetve jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának 

Főtitkárságánál helyezik letétbe. 
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E jegyzőkönyv a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a 

Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai 

Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, 2003. április 16-i szerződéssel egy napon lép hatályba, 

feltéve, hogy az alábbi kapcsolódó megállapodásokra és jegyzőkönyvekre vonatkozó valamennyi 

megerősítő, illetve jóváhagyó okiratot szintén letétbe helyezték:  

 

a) Megállapodás a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a 

Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről, 

 

b) Megállapodás a Norvég Királyság és az Európai Közösség között a 2004-2009-es időszakra 

vonatkozóan egy norvég finanszírozási mechanizmusról, 

 

c) Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti 

megállapodáshoz a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, 

a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 

Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásához kapcsolódóan és 

 

d) Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság között 

egyes mezőgazdasági termékekről. 

 

5. CIKK 

 

E jegyzőkönyv két példányban, angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, izlandi, lengyel, 

lett, litván, magyar, máltai, német, norvég, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén 

nyelven készült, és az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles. 
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MELLÉKLET 

 

 

A KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 2. CIKKÉBEN EMLÍTETT KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 

 

 

A Közösség az Izlandból származó termékekre a következő éves vámmentes kontingenseket nyitja 

meg: 

 

KN-kód Árumegnevezés Éves kontingens 

mennyisége 

ex 0303 50 00 Hering (Clupea harengus 

és Clupea pallasii) 

fagyasztva, ipari 

felhasználásra, kivéve a 

májat és az ikrát6

950 tonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
6 Nem adható meg a vámkontingens kedvezménye azokra az árukra, amelyekre a szabad 

forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozatot február 15-e és június 15-e között tették meg. 


