
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 28/2006 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. december 2-i 144/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás II.
mellékletét.

(2) A megállapodás II. mellékletének XV. fejezetében egyes felülvizsgálati záradékokat át kell dolgozni,
mivel egyes záradékokat meg kell hosszabbítani, másokat pedig el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 1. pont (67/548/EGK tanácsi irányelv) kiigazító szövegének c) és d) pontja helyébe az alábbi szöveg
lép:

„c) A következő rendelkezések nem alkalmazandók Norvégiára:

i. A 30. cikk a 4. és az 5. cikkel összefüggésben, az irányelv I. mellékletében felsorolt és az alábbi
listán feltüntetett anyagokra vagy anyagcsoportokra vonatkozó osztályba sorolási, címkézési
és/vagy a specifikus koncentráció-határokkal kapcsolatos követelmények tekintetében. Norvégia
ezen anyagok osztályba sorolására, címkézésére és/vagy specifikus koncentráció-határaira eltérő
rendelkezések alkalmazását írhatja elő.

Elnevezés CAS-szám Indexszám Einecs

n-hexán 110-54-3 601-037-00-0 203-777-6

akrilamid 79-06-1 616-003-00-0 201-173-7

ii. A 30. cikk a 4. és a 6. cikkel összefüggésben, az irányelv I. mellékletében fel nem sorolt, az
alábbi listán feltüntetett anyagokra vagy anyagcsoportokra vonatkozó osztályba sorolási, címké-
zési és/vagy a specifikus koncentráció-határokkal kapcsolatos követelmények tekintetében.
Norvégia ezen anyagok osztályba sorolására, címkézésére és/vagy specifikus koncentráció-hatá-
raira eltérő rendelkezések alkalmazását írhatja elő.

Elnevezés CAS-szám Indexszám Einecs

metil-akrilamidoglikolát
(0,1 %–0,01 % akrilamid-tartalommal)

77402-05-2 [NOR-UNN-02-91] 403-230-3

metil-akrilamidometoxi-acetát
(0,1 %–0,01 % akrilamid-tartalommal)

77402-03-0 [NOR-UNN-03-01] 401-890-7
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iii. A fenti c) i. kiigazítás hatálya alá tartozó anyagok tekintetében az irányelv 23. cikke (2) bekez-
désének rendelkezései, amelyek megkövetelik az »EK-címke« szavak használatát;

iv. A Szerződő Felek egyetértenek abban a célkitűzésben, hogy a veszélyes anyagokról és készítmé-
nyekről szóló közösségi jogi aktusokat 2007. július 1-jétől kelljen alkalmazni. A fennmaradó
problémák megoldására irányuló együttműködésnek megfelelően 2006 folyamán sor kerül a
helyzet áttekintésére, valamint olyan kérdések tisztázására, amelyek nem tartoznak a közösségi
előírások hatálya alá. Amennyiben valamelyik EFTA-állam arra a következtetésre jut, hogy elté-
résre van szüksége az osztályba sorolásra és a címkézésre vonatkozó közösségi jogi aktusok
tekintetében, úgy azok a szóban forgó EFTA-államra nem alkalmazandók, kivéve, ha az EGT-
Vegyesbizottság más megoldásról rendelkezik.”

2. A 4. pont (76/769/EGK tanácsi irányelv) felülvizsgálati záradékában a „higanyvegyületek”, „a pentaklór-
fenol” és a „kadmium” szavakat el kell hagyni.

3. A 4. pont (76/769/EGK tanácsi irányelv) felülvizsgálati záradékában a „2005-ös” szó helyébe a „2009-es”
szó lép.

4. A 10. pont (91/155/EGK bizottsági irányelv) felülvizsgálati záradékában a „2005. július 1-jétől” szavak
helyébe a „2007. július 1-jétől” szavak lépnek, a „2004” szó helyébe pedig a „2006” szó lép.

5. A 12r. pont (1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) kiigazító szövegének d) és e) pontja
helyébe az alábbi szöveg lép:

„d) A következő rendelkezések nem alkalmazandók Norvégiára:

i. A 18. cikk a 6. és 10. cikkel összefüggésben, az 1. pont c) i. és ii. alpontjában meghatározott
anyagokat tartalmazó készítmények tekintetében.

ii. A Szerződő Felek egyetértenek abban a célkitűzésben, hogy a veszélyes anyagokról és készítmé-
nyekről szóló közösségi jogi aktusokat 2007. július 1-jétől kelljen alkalmazni. A fennmaradó
problémák megoldására irányuló együttműködésnek megfelelően 2006 folyamán sor kerül a
helyzet áttekintésére, valamint olyan kérdések tisztázására, amelyek nem tartoznak a közösségi
előírások hatálya alá. Amennyiben valamelyik EFTA-állam arra a következtetésre jut, hogy eltérésre
van szüksége az osztályba sorolásra és a címkézésre vonatkozó közösségi jogi aktusok tekinte-
tében, úgy azok a szóban forgó EFTA-államra nem alkalmazandók, kivéve, ha az EGT-Vegyesbi-
zottság más megoldásról rendelkezik.”

2. 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 (*).

3. 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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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


