
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

101/2005 határozata

(2005. július 8.)

az EGT-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 2004. július 9-i 100/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az
automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre
való alkalmazásáról szóló, 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni
a megállapodásba.

(3) A 2005/53/EK határozat 2005. július 26-ával hatályon kívül helyezi a megállapodásba beépített
2003/213/EK bizottsági határozatot (3), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát
veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. A 4zzm. pont (2004/71/EK bizottsági határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

„4zzn. 32005 D 0053: A Bizottság 2005. január 25-i 2005/53/EK határozata az 1999/5/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus
hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való
alkalmazásáról (HL L 22., 2005.1.26., 14. o.).”

2. A 4zzl. pont (2003/213/EK bizottsági határozat) szövegét 2005. július 26-i hatállyal el kell hagyni.

2. cikk

A 2005/53/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi
és norvég nyelvű szövege hiteles.
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(1) HL L 376., 2004.12.23., 25. o.
(2) HL L 22., 2005.1.26., 14. o.
(3) HL L 81., 2003.3.28., 46. o.



3. cikk

Ez a határozat 2005. július 9-én 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 és EGT-kiegészítésében
kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

2005.11.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 306/33

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


