
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 6/2006 HATÁROZATA

(2006. január 27.)

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 megállapodás II. mellékletét a 2005. december 2-i 145/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az azt illetően, hogy a benzin- és dízelüzemanyagokra vonatkozó 98/70/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv használatában mit jelent a maximált kéntartalmú benzin- és dízelüzemanyagok
kiegyensúlyozott földrajzi alapon való hozzáférhetősége című, 2005. január 12-i 2005/27/EK bizott-
sági ajánlást (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. melléklete XVII. fejezetének 9. pontja (2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv) után a következő szövegrészt kell beilleszteni:

„JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktusokat:

10. 32005 H 0027: A Bizottság 2005. január 12-i 2005/27/EK ajánlása azt illetően, hogy a benzin- és
dízelüzemanyagokra vonatkozó 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv használatában mit
jelent a maximált kéntartalmú benzin- és dízelüzemanyagok kiegyensúlyozott földrajzi alapon való
hozzáférhetősége (HL L 15., 2005.1.19., 26. o.).”

2. cikk

A 2005/27/EK ajánlásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

HUL 92/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.3.30.

(1) HL L 53., 2006.2.23., 42. o.
(2) HL L 15., 2005.1.19., 26. o.



3. cikk

Ez a határozat 2006. január 28-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdé-
sében 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, 2006. január 27-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

R. WRIGHT

HU2006.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 92/27

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


