
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

163/2004 határozata

(2004. december 3.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás)
módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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

mivel:

(1) A megállapodás II. mellékletét az EGT-Vegyesbizottság 2004. október 29-i 144/2004 határozata (1)
módosította.

(2) A hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket
tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről szóló, 2004. március 31-i 608/2004/
EK bizottsági rendeletet (2) a megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(3) A HL L 189., 2004.5.27., 13. o. számában helyesbített, a 97/830/EK, 2000/49/EK, 2002/79/EK és
2002/80/EK határozatnak az érintett termékek Közösségbe való behozatalához igénybe vehető
beléptetési helyek tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/429/EK
bizottsági határozatot (3) a megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(4) A 94/54/EK irányelvnek a glicirrizinsavat és annak ammóniumsóját tartalmazó egyes élelmiszerek
címkézése tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/77/EK bizottsági
irányelvet (4) a megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 54ze. pontba (94/54/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdést kell beilleszteni:

„— 32004 L 0077: 2004. április 29-i 2004/77/EK bizottsági irányelv (HL L 162., 2004.4.30.,
76. o.).”
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(1) HL L 102., 2005.4.21., 13. o.
(2) HL L 97., 2004.4.1., 44. o.
(3) HL L 154., 2004.4.30., 20. o.
(4) HL L 162., 2004.4.30., 76. o.



2. Az 54ze. pont (2000/49/EK bizottsági határozat), az 54zv. pont (2002/79/EK bizottsági határozat),
az 54zw. pont (2002/80/EK bizottsági határozat) és az 54zzl. pont (97/830/EK bizottsági határozat)
az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32004 D 0429: A HL L 189., 2004.5.27., 13. o. számában helyesbített, 2004. április 29-i
2004/429/EK bizottsági határozat (HL L 154., 2004.4.30., 20. o.).”

3. Az 54zzn. pont (2004/16/EK bizottsági irányelv) után a következő pont lép:

„54zzo.32004 R 0608: A hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy
fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről szóló, 2004.
március 31-i 608/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 97., 2004.4.1., 44. o.).”

2. cikk

A HL L 189., 2004.5.27., 13. o. számában helyesbített 608/2004/EK rendelet, 2004/77/EK irányelv és
2004/429/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövege, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-
kiegészítésében kell kihirdetni, hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2004. december 4-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének
(1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2004. december 3-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Kjartan JÓHANNSSON

L 133/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.5.26.

(*) Alkotmányos követelmények nincsenek megjelölve.


