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AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 109/2006 HATÁROZATA
(2006. szeptember 22.)
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 módosított,
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak
98. cikkére,
mivel:
(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2006. július 7-i 77/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat ( 1)
módosította.

(2)

A gépjárművek és pótkocsijaik üzemanyag-tartályairól és hátsó aláfutásgátlóiról szóló 70/221/EGK
tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló,
2006. február 17-i 2006/20/EK bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A gépjárművekben jelentkező rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó 72/245/
EGK tanácsi irányelvnek, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása
érdekében történő módosításáról szóló, 2006. március 6-i 2006/28/EK bizottsági irányelvet ( 3) bele kell
foglalni a megállapodásba,

(4)

A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok
fékberendezéséről szóló 93/14/EGK, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok előírt azonosítási
jelzéseiről szóló 93/34/EGK, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési
sebességéről, valamint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos teljesítményéről szóló
95/1/EK, illetve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről
szóló 97/24/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 3-i 2006/27/EK bizottsági irányelvet ( 4) bele
kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
A megállapodás II. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:
1.

Az 1. pont (70/156/EGK tanácsi irányelv) és a 11. pont (72/245/EGK tanácsi irányelv) a következő francia
bekezdéssel egészül ki:
„— 32006 L 0028: a Bizottság 2006. március 6-i 2006/28/EK irányelve (HL L 65., 2006.3.7., 27. o.).”

2.

A 4. pont (70/221/EGK tanácsi irányelv) az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„— 32006 L 0020: a Bizottság 2006. február 17-i 2006/20/EK irányelve (HL L 48., 2006.2.18., 16. o.).”
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A 45n. pont (93/34/EGK tanácsi irányelv), a 45s. pont (95/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) és
a 45x. pont (97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:
„— 32006 L 0027: a Bizottság 2006. március 3-i 2006/27/EK irányelve (HL L 66., 2006.3.8., 7. o.).”

4.

A 45h. pont (93/14/EGK tanácsi irányelv) a következővel egészül ki:
„az alábbi módosítással:
—

32006 L 0027: a Bizottság 2006. március 3-i 2006/27/EK irányelve (HL L 66., 2006.3.8., 7. o.).”
2. cikk

A 2006/20/EK, 2006/28/EK és 2006/27/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGTkiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.
3. cikk
Ez a határozat 2006. szeptember 23-án 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. szeptember 22-án.
az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök
Oda Helen SLETNES

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.

