
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 21/2006 HATÁROZATA

(2006. március 10.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások,
szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) 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 2005. szeptember 30-i 115/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás
II. mellékletét.

(2) A 84/500/EGK tanácsi irányelvnek az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő kerá-
miatárgyakra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat és azok vizsgálati módszerének teljesítményjel-
lemzői tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. április 29-i 2005/31/EK bizottsági irány-
elvet (2) be kell építeni a megállapodásba.

(3) A 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az amitráz maxi-
mális szermaradványértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. július 8-i 2005/46/EK
bizottsági irányelvet (3) be kell építeni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a következőképpen módosul:

1. A 34. pont (84/500/EGK tanácsi irányelv) a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32005 L 0031: A Bizottság 2005. április 29-i 2005/31/EK irányelve (HL L 110., 2005.4.30., 36. o.).”

2. A 38. pont (86/362/EGK tanácsi irányelv), a 39. pont (86/363/EGK tanácsi irányelv) és az 54. pont
(90/642/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 L 0046: A Bizottság 2005. július 8-i 2005/46/EK irányelve (HL L 177., 2005.7.9., 35. o.).”

2. cikk

A 2005/31/EK és a 2005/46/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé-
teendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. március 11-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdé-
sében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

HUL 147/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.6.1.

(1) HL L 339., 2005.12.22., 16. o.
(2) HL L 110., 2005.4.30., 36. o.
(3) HL L 177., 2005.7.9., 35. 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, 2006. március 10-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

R. WRIGHT
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