
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 155/2005 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 megállapodás XXI. mellékletét a 128/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2) A Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonat-
kozó ország- és területnómenklatúráról szóló, 2005. május 18-i 750/2005/EK bizottsági rende-
letet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) Az éves közösségi acélipari statisztikák jellemzőinek tartalmával és elkészítésük technikai formátu-
mának meghatározásával kapcsolatos specifikációkról a 2003–2009. referenciaévekre vonatkozó,
2005. május 20-i 772/2005/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A hulladékra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás formátumának szabályozásáról szóló, 2005.
május 24-i 782/2005/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének módosításáról szóló, 2005. május 24-i 783/2005/EK bizottsági rendeletet (5) bele
kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 9b. pont (2081/2003/EK bizottsági rendelet) után a következő pontot kell beilleszteni:

„9c. 32005 R 0750: A Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi
statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló, 2005. május 18-i 750/2005/EK
bizottsági rendelet (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.).”

2. A 4c. pont (48/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő pontot kell beillesz-
teni:

„4ca. 32005 R 0772: A 2003–2009. referenciaévekre vonatkozó éves közösségi acélipari statisztikák
jellemzőinek tartalmával és elkészítésük technikai formátumának meghatározásával kapcsolatos
specifikációkról szóló, 2005. május 20-i 772/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 128., 2005.5.21.,
51. o.).”
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3. A 27. pont (2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő pontot kell beil-
leszteni:

„27a. 32005 R 0782: A hulladékra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás formátumának szabályozá-
sáról szóló, 2005. május 24-i 782/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 131., 2005.5.25., 26. o.).”

4. A 27. pont (2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel
egészül ki:

„– 32005 R 0783: A 2005. május 24-i 783/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 131., 2005.5.25.,
38. o.).”

2. cikk

A 750/2005/EK, 772/2005/EK, 782/2005/EK és 783/2005/EK rendeletnek 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 (*).

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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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


