
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 154/2005 HATÁROZATA

(2005. december 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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

mivel:

(1) A 128/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás XXI. mellékletét.

(2) A tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 95/64/EK tanácsi
irányelv végrehajtásáról és mellékleteinek módosításáról szóló, 2005. március 4-i 2005/366/EK
bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 2005/366/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2000/363/EK bizottsági
határozatot (3), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 7b. pont (95/64/EK tanácsi irányelv) második francia bekezdésének (2000/363/EK bizottsági határo-
zat) szövegét el kell hagyni.

2. A 7b. pont (95/64/EK tanácsi irányelv) után a következő pontot kell beilleszteni:

„7ba. 32005 D 0366: A tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról
szóló 95/64/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról és mellékleteinek módosításáról szóló, 2005.
március 4-i 2005/366/EK bizottsági határozat (HL L 123., 2005.5.17., 1. o.).”

3. A 7b. pont (95/64/EK tanácsi irányelv) első francia bekezdése (98/385/EK bizottsági határozat)
a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

– 32005 D 0366: A 2005. március 4-i 2005/366/EK bizottsági határozat (HL L 123., 2005.5.17.,
1. o.).”

2. cikk

A 2005/366/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi
és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. december 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésé-
ben előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).
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(1) HL L 339., 2005.12.22., 53. o.
(2) HL L 123., 2005.5.17., 1. o.
(3) HL L 132., 2000.6.5., 1. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2005. december 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök
Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN

herceg
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