
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 34/2005 HATÁROZATA

(2005. március 11.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)
módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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

mivel:

(1) A megállapodás II. mellékletét a 2004. december 3-i 166/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról szóló, 2004. február 11-i
2004/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) be kell építeni a megállapodásba.

(3) A helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett
kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló, 2004. február 11-i 2004/10/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvet (3) be kell építeni a megállapodásba.

(4) A 2004/9/EK irányelv hatályon kívül helyezi a megállapodásba beépített 88/320/EGK tanácsi
irányelvet (4), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(5) A 2004/10/EK irányelv hatályon kívül helyezi a megállapodásba beépített 87/18/EGK tanácsi
irányelvet (5), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A II. melléklet XV. fejezete a következőképpen módosul:

1. A 8. pont (87/18/EGK tanácsi irányelv) szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„32004 L 0010: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/10/EK irányelve a helyes
laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél
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történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
közelítéséről (HL L 50., 2004.2.20., 44. o.).”

2. A 9. pont (88/320/EGK tanácsi irányelv) szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„32004 L 0009: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/9/EK irányelve a helyes
laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról (HL L 50., 2004.2.20., 28. o.).”

2. cikk

A 2004/9/EK és a 2004/10/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében
közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. március 12-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének
(1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-
kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 11-én.

Az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Richard WRIGHT

az EGT-Vegyesbizottság

titkárai
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M. BRINKMANN
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(*) Alkotmányos követelményeket nem jeleztek.


