
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 134/2005 HATÁROZATA

(2005. október 21.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi
egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód)

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 megállapodás XVIII. mellékletét a 43/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2) A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munka-
vállalók védelméről (Hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekez-
dése értelmében) szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) a
megállapodásba kell foglalni.

(3) A 2004/37/EK irányelv hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 90/394/EGK tanácsi irány-
elvet (3), amely ebből következően a megállapodás értelmében hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XVIII. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 14. pont (90/394/EGK tanácsi irányelv) után a következő pontot kell beilleszteni:

„14a. 32004 L 0037: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a
munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munka-
vállalók védelméről (Hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a
HL L 229., 2004.6.29., 23. o. száma tartalmazza.”

2. A 14. pont (90/394/EGK tanácsi irányelv) szövegét el kell hagyni.

2. cikk

A HL L 229., 2004.6.29., 23. o. számában helyesbített 2004/37/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

HUL 14/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.1.19.

(1) HL L 198., 2005.7.28., 45. o.
(2) HL L 158., 2004.4.30., 50. o.; helyesbített változat: HL L 229., 2004.6.29., 23. o.
(3) HL L 196., 1990.7.26., 1. o.



3. cikk

Ez a határozat 2005. október 22-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése
szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell
közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 21-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

HU2006.1.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 14/23

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


