
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

123/2007 határozata

(2007. szeptember 28.)

az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog,
valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) 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 XVIII. mellékletét a 2007. április 27-i 31/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó
egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv
16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló, 2006. április 5-i 2006/25/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XVIII. melléklete a 16jd. pontot (2006/15/EK bizottsági irányelv) követően a következő
francia bekezdéssel egészül ki:

„16je. 32006 L 0025: az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/25/EK irányelve a
munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó
egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv
16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 114., 2006.4.27., 38. o.).”

2. cikk

A 2006/25/EK irányelvnek 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 (*).
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(1) HL L 209., 2007.8.9., 56. o.
(2) HL L 114., 2006.4.27., 38. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



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

L 47/50 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.2.21.


