
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 157/2005 HATÁROZATA

(2005. december 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosítá-
sáról

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 107/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás XXII. mellékletét.

(2) Az egy megfelelő rendszer előmozdításáról a jegyzett társaságok igazgatóinak díjazásához, 2004.
december 14-i 2004/913/EK bizottsági ajánlást (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az
igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005. február 15-i
2005/162/EK bizottsági ajánlást (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK” címsor alatt
a megállapodás XXII. mellékletének 13. pontja (2001/453/EK bizottsági ajánlás) után az alábbi pontokat
kell beilleszteni:

14. „32004 H 0913: Az egy megfelelő rendszer előmozdításáról a jegyzett társaságok igazgatóinak
díjazásához, 2004. december 14-i 2004/913/EK bizottsági ajánlás (HL L 385., 2004.12.29., 55. o.).

15. 32005 H 0162: A jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai
szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról szóló, 2005.
február 15-i 2005/162/EK bizottsági ajánlás (HL L 52., 2005.2.25., 51. o.).”

2. cikk

A 2004/913/EK és a 2005/162/EK ajánlásoknak 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 306., 2005.11.24., 45. o.
(2) HL L 385., 2004.12.29., 55. o.
(3) HL L 52., 2005.2.25., 51. 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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