
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 8/2006 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 az 1994. március 21-i 7/1994 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról szóló, 2004. április 15-i 2004/388/EK
bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A pirotechnikai tárgyaknak és egyes lőszereknek a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba
hozatalára és felügyeletére vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról szóló 93/15/EGK tanácsi
irányelv alkalmazásában történő meghatározásáról szóló, 2004. április 23-i 2004/57/EK bizottsági
irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. melléklete XXIX. fejezetének 1. pontja (93/15/EGK tanácsi irányelv) után a következő
pontokat kell beilleszteni:

„2. 32004 D 0388: A Bizottság 2004. április 15-i 2004/388/EK határozata a robbanóanyagok Közös-
ségen belüli szállítási okmányáról (HL L 120., 2004.4.24., 43. o.).

3. 32004 L 0057: A Bizottság 2004. április 23-i 2004/57/EK irányelve a pirotechnikai tárgyaknak és
egyes lőszereknek a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére
vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról szóló 93/15/EGK tanácsi irányelv alkalmazásában
történő meghatározásáról (HL L 127., 2004.4.29., 73. o.).”

2. cikk

A 2004/57/EK irányelvnek és a 2004/388/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegé-
szítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.
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(1) HL L 160., 1994.6.28., 1. o.
(2) HL L 120., 2004.4.24., 43. o.
(3) HL L 127., 2004.4.29., 73. 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

HUL 92/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.3.30.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


