
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 47/2006 HATÁROZATA

(2006. április 28.)

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 2006. március 10-i 28/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlá-
tozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki hala-
dáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2005. október 21-i 2005/747/EK
bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozá-
saira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv 28. módosításáról (toluol és triklór-benzol) szóló, 2005. október 26-i
2005/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a következőképpen módosul:

1. A 4. pont (76/769/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 L 0059: Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/59/EK irányelve
(HL L 309., 2005.11.25., 13. o.).”

2. A 12q. pont (2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül
ki:

„— 32005 D 0747: A Bizottság 2005. október 21-i 2005/747/EK határozata (HL L 280., 2005.10.25.,
18. o.).”

2. cikk

A 2005/59/EK irányelvnek és a 2005/747/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegé-
szítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

HU2006.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/95

(1) HL L 147., 2006.6.1., 42. o.
(2) HL L 280., 2005.10.25., 18. o.
(3) HL L 309., 2005.11.25., 13. o.



3. cikk

Ez a határozat 2006. április 29-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, 2006. április 28-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

R. WRIGHT

HUL 175/96 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.6.29.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


