
EGT VEGYES BIZOTTSÁG 

Az EGT Vegyes Bizottság azon határozatai, amelyek vonatkozásában az EGT-megállapodás 
103. cikke szerinti alkotmányos követelmények teljesültek 

(2009/C 279/14) 

Az EGT Vegyes Bizottság határozataiban 2000 márciusától lábjegyzetben jelzik, hogy hatálybalépésük 
időpontja függ-e a szerződő feleknél fennálló alkotmányos követelmények teljesítésétől. Az alább felsorolt 
határozatokban ilyen követelményeket jeleztek. Az érintett szerződő felek értesítették a többi szerződő felet 
belső eljárásuk befejezéséről. A határozatok hatálybalépésének időpontját az alábbi táblázat tünteti fel. 

Határozat száma Elfogadás időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 
időpontja 

93/2006 2006.7.7. 2006.10.19. 
HL L 289., 34. o. 
52. sz. kiegészítés, 
27. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. 
május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, vala
mint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 
2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
(„Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) 

2009.2.1. 

131/2006 2006.10.27. 2006.12.21. 
HL L 366., 69.o. 
64. sz. kiegészítés, 3. 
o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 336/2006/EK rendelete (2006. 
február 15.) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi 
szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

2008.8.1. 

152/2006 2006.12.8. 2007.3.29. 
HL L 89., 24. o. 
15. sz. kiegészítés, 
19. o. 

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006.augusztus 1.) a politikai 
közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási 
eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott 
pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követel
ményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról 

2009.5.1. 

160/2006 2006.12.8. 2007.3.29. 
HL L 89., 38. o. 
15. sz. kiegészítés, 
30. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. 
május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók 
jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről 

2009.8.1. 

15/2007 2007.4.27. 2007.8.9. 
HL L 209., 26. o. 
38. sz. kiegészítés, 
20. o. 

A Bizottság 907/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a mosó- és 
tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a rendelet III. és VII. mellékletének kiigazítását célzó 
módosításáról 

2008.8.1. 

49/2007 2007.6.8. 2007.10.11. 
HL L 266., 7. o. 
48. sz. kiegészítés, 5. 
o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/89/EK irányelve (2006. 
január 18.) a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastruktu
rális beruházások védelmét célzó intézkedésekről 

2008.11.1. 

87/2007 2007.7.6. 2007.12.13. 
HL L 328., 32. o. 
60. sz. kiegészítés, 
23. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. 
november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról 

2009.5.1.
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Határozat száma Elfogadás időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 
időpontja 

95/2007 2007.7.6. 2007.12.13. 
HL L 328., 48. o. 
60. sz. kiegészítés, 
33. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/68/EK irányelve (2006. 
szeptember 6.) a 77/91/EGK tanácsi irányelvnek a nyilvánosan 
működő részvénytársaságok alapítása, valamint tőkéjük megtartása 
és átalakítása tekintetében történő módosításáról 

2009.2.1. 

102/2007 2007.9.28. 2008.2.21. 
HL L 47., 16. o. 
9. sz. kiegészítés, 14. 
o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. 
július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére 
vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 
92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról. 

2009.7.1. 

114/2007 2007.9.28. 2008.2.21. 
HL L 47., 34. o. 
9. sz. kiegészítés, 28. 
o. 

A Bizottság 2007/16/EK irányelve (2007. március 19.) az átruház
ható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra 
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes 
fogalommeghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtá
sáról 

2009.8.1. 

125/2007 2007.9.28. 2008.2.21. 
HL L 47., 53. o. 
9. sz. kiegészítés, 41. 
o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. 
október 23.) a vízpolitika területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról 

2009.5.1. 

131/2007 2007.9.28. 2008.2.21. 
HL L 47., 67. o. 
9. sz. kiegészítés, 49. 
o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 779/2007/EK határozata (2007. 
június 20.) az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program 
keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a gyer
mekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az 
azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyezte
tett csoportok védelméről szóló egyedi program (Daphne III 
program) létrehozásáról 

2008.5.14. 

142/2007 2007.10.26. 2008.4.10. 
HL L 100., 70. o. 
19. sz. kiegészítés, 
70. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. 
szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről 

A Bizottság 2007/172/EK határozata (2007. március 19.) a szakmai 
képesítések elismerésével foglalkozó koordinátorcsoport felállításáról 

2009.7.1. 

158/2007 2007.12.7. 2008.5.8. 
HL L 124., 20. o. 
26. sz. kiegészítés, 
17. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve 
(2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagál
lamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/ 
96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

A Bizottság 635/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a foglalkoz
tatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam 
területén maradásának jogáról szóló 1251/70/EGK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

2009.3.1. 

10/2008 2008.2.1. 2008.6.12. 
HL L 154., 20. o. 
33. sz. kiegészítés, 
16. o. 

A Bizottság 2007/14/EK irányelve (2007. március 8.) a szabályozott 
piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos informáci
ókra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról 
szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására 
irányadó részletes szabályok megállapításáról 

2008.8.1. 

25/2008 2008.3.14. 2008.7.10. 
HL L 182., 11. o. 
42. sz. kiegészítés, 6. 
o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. 
december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, enge
délyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag- 
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatá
lyon kívül helyezéséről 

2008.6.5.
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Határozat száma Elfogadás időpontja Közzétételi hivatkozás Integrált jogszabály(ok) Hatálybalépés 
időpontja 

29/2008 2008.3.14. 2008.7.10. 
HL L 182., 21. o. 
42. sz. kiegészítés, 
13. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. 
december 20.) a vezetői engedélyekről (átdolgozott szöveg) 

2009.4.1. 

33/2008 2008.3.14. 2008.7.10. 
HL L 182., 30. o. 
42. sz. kiegészítés, 
18. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. 
július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő 
megvalósításáról (átdolgozott szöveg) 

2009.2.1. 

71/2008 2008.6.6. 2008.9.25. 
HL L 257., 34. o. 
58. sz. kiegészítés, 
16. o. 

A Bizottság 1315/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a légi 
forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és 
a 2096/2005/EK rendelet módosításáról 

2009.7.1. 

85/2008 2008.7.4. 2008.10.23. 
HL L 280., 20. o. 
64. sz. kiegészítés, 
13. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. 
október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatá
lyon kívül helyezéséről 

2009.2.1. 

12/2009 2009.2.5. 2009.3.19. 
HL L 73., 47. o. 
16. sz. kiegészítés, 
18. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. 
október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vona
tokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről 

2009.8.1. 

49/2009 2009.4.24. 2009.6.25 
HL L 162., 30. o. 
33. sz. kiegészítés, 
17. o. 

A Bizottság 1321/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a 
polgári légi közlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk 
központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási 
szabályok meghatározásáról 

2009.7.1. 

50/2009 2009.4.24. 2009.6.25. 
HL L 162., 31. o. 
33. sz. kiegészítés, 
19. o. 

A Bizottság 1330/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) a 
polgári légi közlekedési eseményekre vonatkozó információnak az 
érdekelt felekkel történő, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) 
bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok 
meghatározásáról 

2009.7.1. 

68/2009 2009.5.29. 2009.9.3. 
HL L 232., 24. o. 
47. sz. kiegészítés, 
26. o. 

A Bizottság C(2008) 4333 végleges határozata (2008. augusztus 8.) 
az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtá
sához szükséges intézkedések meghatározásáról 

2009.11.1. 

69/2009 2009.5.29. 2009.9.3. 
HL L 232., 25. o. 
47. sz. kiegészítés, 
27. o. 

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. 
március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabá
lyairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

2009.11.1. 

91/2009 2009.7.3. 2009.10.22. 
HL L 277., 45. o. 
56. sz. kiegészítés, 
23. o. 

Helyénvaló a megállapodás szerződő felei együttműködésének kiter
jesztése a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül 
a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés 
előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési 
program létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1298/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat megállapodásba foglalása 
érdekében. 

2009.7.23.
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