
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 131/2005

z dnia 21 października 2005 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu-
jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”,
w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 116/2005 (1).

(2) W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (2).

(3) Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 uchyla dyrektywę Rady 92/109/EWG (3), która jest uwzględniona
w porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W rozdziale XIII załącznika II do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 15w (dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt
w następującym brzmieniu:

„15x. 32004 R 0273: rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11
lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 1).

Do celów porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowa-
niami:

a) przepisy art. 11 ust. 2 nie mają zastosowania;

b) w art. 15 znajduje się odniesienie do komitetu ustanowionego na mocy art. 10 rozporządzenia
(EWG) nr 3677/90. Państwa EFTA w pełni uczestniczą w pracach komitetu, kiedy zajmuje się
on kwestiami objętymi tym rozporządzeniem, nie mają jednak prawa głosu.”;

2) skreśla się tekst pkt 15f (dyrektywa Rady 92/109/EWG).

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 273/2004 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.
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(1) Dz.U. L 339 z 22.12.2005, str. 18.
(2) Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 1.
(3) Dz.U. L 370 z 10.12.1992, str. 76.



Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 22 października 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet
EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (*).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


