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az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3.
jegyzőkönyve II. részének 27. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekről szóló 195/04/COL

testületi határozat módosításáról

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-
dásra (1) és különösen annak 61–63. cikkére és 26. jegyzőköny-
vére,

TEKINTETTEL az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és
Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (2) és különösen
annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, 24. cikkére, vala-
mint a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve II.
részének 27. cikkére,

MIVEL az EFTA Felügyeleti Hatóság 2004. július 14-én elfogadta
a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve II.
részének 27. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekről
szóló 195/04/COL határozatot,

MIVEL az EFTA Felügyeleti Hatóság a 195/04/COL határozat 3.
cikkének (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően 2006.
január 1-től elektromos bejelentő rendszert fog alkalmazni,

MIVEL az EFTA-államok az elektronikus értesítések és a velük
kapcsolatos levelezések benyújtásához kapcsolattartó pontot
neveztek ki,

A Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve II.
részének 29. cikkében meghatározott eljárás értelmében az
állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal, a
2005. november 30-i levélben folytatott konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1a. A 195/04/COL határozat 3. cikkének (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„Az értesítést az érintett EFTA-állam Európai Unió melletti képvi-
selete vagy az EFTA-állam által kijelölt bármely más kapcsolat-
tartó pontja továbbítja a Hatóságnak, amit a Hatóság Verseny-
ügyi és Állami Támogatások Igazgatóságának címeznek. A
Hatóság Versenyügyi és Állami Támogatások Igazgatósága
kapcsolattartó pontokat jelölhet ki az értesítések fogadására”.

1b. A 195/04/COL határozat 3. cikkének (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„A Hatóság az EFTA-államokkal folytatott konzultációt követően
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-re vonatkozó
részében és EGT-kiegészítésében az értesítések elektromos továbbí-
tását illető megállapodások részleteit, beleértve a címeket, továbbá
a bizalmas információ védelmére vonatkozó bármiféle szükséges
megállapodásokat”.

1c. A 195/04/COL határozat I. melléklete (4) bekezdésének első
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kitöltött formanyomtatványt az érintett EFTA-állam Európai
Unió melletti képviseletének vagy az EFTA-állam által kijelölt
bármely más kapcsolattartó pontnak kell továbbítani a Ható-
ságnak”.
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(1) A továbbiakban: EGT-Megállapodás.
(2) A továbbiakban: Felügyeleti és Bírósági Megállapodás.



1d. A 195/04/COL határozat mellékleteiben az érintett EFTA-
állam Európai Unió melletti képviseletére vagy az EFTA-
állam EGT koordináló egységére való hivatkozás az érintett
EFTA-állam Európai Unió melletti képviseletére vagy az
EFTA-állam által kijelölt bármely más kapcsolattartó pontra
való hivatkozásnak tekintendő.

2. E határozat címzettje az Izlandi Köztársaság, a Liechtens-
teini Hercegség és a Norvég Királyság.

3. Ez a határozat a Hatóság által történő elfogadásának napját
követő napon lép hatályba.

4. E határozat angol nyelven hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 14-én.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Einar M. BULL

elnök
Kurt JÄGER
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