
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

107/2007 határozata

(2007. szeptember 28.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)
módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

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 2007. július 6-i 83/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv
módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(3) Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK
tanácsi irányelv huszonhetedik módosításáról (lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes
policiklusos aromás szénhidrogének) szóló, 2005. november 16-i 2005/69/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A HL L 33., 2006.2.4., 88. o. által helyesbített, az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba
hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal történő
módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és gyermekápolási cikkek) szóló, 2005. december 14-i
2005/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A HL L 43., 2007.2.15., 42. o. által helyesbített, a tagállamoknak a veszélyes készítmények
osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és
V. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló,
2006. január 23-i 2006/8/EK bizottsági irányelvet (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6) A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról szóló, 2006. július 18-i 1195/2006/EK
bizottsági rendeletet (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7) A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról szóló, 2007. február 16-i 172/2007/EK
bizottsági rendeletet (7) bele kell foglalni a megállapodásba.
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(8) A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv
módosításáról szóló 850/2004/EK rendelet V. mellékletének módosításáról szóló, 2007. március 26-i
323/2007/EK bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni a megállapodásba.

(9) A 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) hatályon kívül helyezte a megállapodásba
foglalt 2455/92/EGK tanácsi rendeletet (3), amelyet ebből következően el kell hagyni a megállapodásból,

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 bekezdésekkel egészül ki:

„— 32005 L 0069: az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-i 2005/69/EK irányelve (HL
L 323., 2005.12.9., 51. o.),

— 32005 L 0084: az Európai Parlament és a Tanács 2005. december 14-i 2005/84/EK irányelve (HL
L 344., 2005.12.27., 40. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 33., 2006.2.4., 88. o.
tartalmazza.”

2. A 6. pont (79/117/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32004 R 0850: az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete (HL
L 158., 2004.4.30., 7. o.).”

3. A 12r. pont (1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül
ki:

„— 32006 L 0008: a Bizottság 2006. január 23-i 2006/8/EK irányelve (HL L 19., 2006.1.24., 12. o.),
amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 43., 2007.2.15., 42. o. tartalmazza.”

4. A 12v. pontot (565/2006/EK bizottsági rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„12w. 32004 R 0850: az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete (HL
L 158., 2004.4.30., 7. o.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és
a 79/117/EGK irányelv módosításáról, az alábbi módosításokkal:

— 32006 R 1195: a Tanács 2006. július 18-i 1195/2006/EK rendelete (HL L 217., 2006.8.8.,
1. o.),

— 32007 R 0172: a Tanács 2007. február 16-i 172/2007/EK rendelete (HL L 55., 2007.2.23.,
1. o.),

— 32007 R 0323: a Bizottság 2007. március 26-i 323/2007/EK rendelete (HL L 85.,
2007.3.27., 3. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell
értelmezni:

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezéseitől eltérve, a 2. cikkben foglalt »a Közösség
vámterülete« kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az magába foglalja az EFTA-államok területét
is.”

5. A 12c. pontot (2455/92/EGK tanácsi rendelet) el kell hagyni.
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2. cikk

A 850/2004/EK rendeletnek, az 1195/2006/EK, a 172/2007/EK, a 323/2007/EK rendeletnek, valamint a
2005/69/EK irányelvnek, a 2005/84/EK irányelvnek, amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 33.,
2006.2.4., 88. o. tartalmazza és a 2006/8/EK irányelvnek, amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 43.,
2007.2.15., 42. o. tartalmazza, az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2007. szeptember 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


