
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

173/2004 határozata

(2004. december 3.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) 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 XX. mellékletét a 2004. szeptember 24-i 135/2004 EGT-vegyesbizottsági
határozat (1) módosította.

(2) A környezeti levegő minőségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a
2000/69/EK és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő
vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdőív meghatározásáról szóló, 2004.
április 29-i 2004/461/EK bizottsági határozatot (2) a HL L 202., 2004.6.7., 63. o. számában
helyesbített formában a megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(3) A 2004/461/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba illesztett 2001/839/EK
bizottsági határozatot (3), amelyet ebből következően a megállapodás szövegéből törölni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XX. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 21ai. pont (2004/224/EK bizottsági határozat) után az alábbi pontot kell beilleszteni:

„24aj. 32004 D 0461: A környezeti levegő minőségének a 96/62/EK és az 1999/30/EK tanácsi
irányelvvel, valamint a 2000/69/EK és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
összhangban történő vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdőív meg-
határozásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/461/EK bizottsági határozat (HL L 156.,
2004.4.30., 84. o.) a HL L 202., 2004.6.7., 63. o. számában helyesbített formában.
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(1) HL L 64., 2005.3.10., 76. o.
(2) HL L 156., 2004.4.30., 84. o.
(3) HL L 319., 2001.12.4., 45. o.



E megállapodás alkalmazásában a határozat rendelkezései a következő kiigazítással egészülnek
ki:

A határozat mellékletében a 25b. nyomtatvány végére a következőt kell beilleszteni:
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2. A 21af. pont (2001/839/EK bizottsági határozat) szövegét el kell hagyni.

2. cikk

A HL L 202., 2004.6.7., 63. o. számában helyesbített 2004/461/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 rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében
kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 3-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Kjartan JÓHANNSSON

L 133/26 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.5.26.

(*) Alkotmányos követelmények nincsenek megjelölve.


