
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS JAPÁN KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSRŐL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN FELÁLLÍTOTT VEGYES BIZOTTSÁG 4/JP/2005 HATÁROZATA

(2006. március 14.)

egy megfelelőségértékelési szervnek az elektromos készülékekre vonatkozó ágazati mellékletbe
történő bejegyzéséről

(2006/421/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel a Japán és az Európai Közösség közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodásra és különösen
annak 8. cikke (3) bekezdésének a) pontjára és 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel a vegyes bizottságnak kell határozatot hoznia egy megfelelőségértékelési szerv vagy szervek ágazati
melléklet jegyzékébe történő felvételéről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. Az alábbiakban feltüntetett megfelelőségértékelési szerv a megállapodás elektromos készülékekre vonat-
kozó ágazati mellékletébe bejegyzésre kerül, az alábbiakban feltüntetett készülékekre és megfelelőségér-
tékelési eljárásokra vonatkozóan.

A megfelelőségértékelési szerv neve, rövidítése és elérhetőségi adatai:

Név: UL Apex Co., Ltd.

Rövidítés: ULA

Telefon: +81-596-24-8116

Fax: +81-596-24-8025

E-mail: emc.jp@jp.ul.com

Cím: 4383-326 Asama-cho Ise-shi Mie 516-0021, Japán

Weboldal: http://www.ulapex.jp/

Kapcsolattartó személy: Mr. HASHIMOTO Tetsuya

A bejegyzés hatásköre a készülékeket és a megfelelőségértékelési eljárásokat illetően:

Készülékek:

1. Lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet elektromos készülékei (kivéve az egyedi harmonizált szabvánnyal
el nem látott cikkeket)

2. Ipari környezet elektromos készülékei (kivéve az egyedi harmonizált szabvánnyal el nem látott cikkeket)

3. Riasztórendszerek

4. Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések

5. Rádióvevő-készülékek és a hozzájuk csatlakozó berendezések

6. Elektromos háztartási cikkek, hordozható eszközök és hasonló berendezések

7. Informatikai berendezések

8. Ipari, tudományos, és orvosi rádiófrekvenciás berendezések

9. Kisfeszültségű, egyenfeszültségű kimenetű villamosenergia-ellátó berendezések

10. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák

Megfelelőségértékelési eljárások:

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i
89/336/EGK tanácsi irányelvnek és módosításainak megfelelő megfelelőségértékelési eljárások.
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2. Ezt a két példányban készült határozatot a társelnökök írják alá. A határozat az utolsó aláírás időpont-
jától lép hatályba.

Aláírták Tokióban 2005. december 14-én.
Japán nevében

Komiko ICHIKAWA

Aláírták Brüsszelben 2006. március 14-én.
Az Európai Közösség nevében

Andra KOKE
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