
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 58/2005 HATÁROZATA

(2005. április 29.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások,
szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel
módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és
különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás II. mellékletét a 2005. március 11-i 43/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról szóló,
2003. november 10-i 2065/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni
a megállapodásba.

(3) Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról
szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. március 1-jei 2004/19/EK bizottsági
irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a következőképpen módosul:

1. Az 54zzb. pontba (2002/72/EK bizottsági irányelv) a következő francia bekezdést kell beilleszteni:

„— 32004 L 0019: a Bizottság 2004. március 1-jei 2004/19/EK irányelve (HL L 71., 2004.3.10.,
8. o.).”

2. Az 54zzo. pont (608/2004/EK bizottsági rendelet) után az alábbi pontot kell beilleszteni:

„54zzp. 32003 R 2065: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 10-i 2065/2003/EK
rendelete az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt
füstaromákról (HL L 309., 2003.11.26., 1. o.)
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E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezését a következő kiigazítással kell
értelmezni:

A 14. cikk (3) bekezdése a következőkkel egészül ki:

»Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet e rendelet alkalmazásában a Hatóság EFTA-államokat érintő dokumentumai
esetében is alkalmazni kell.«”

2. cikk

A 2065/2003/EK rendeletnek és a 2004/19/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-
kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. április 30-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2005. április 29-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Richard WRIGHT

2005.9.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 239/37

(*) *Alkotmányos követelményeket nem jeleztek.


