
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 3/2008 HATÁROZATA

(2008. február 1.)

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 módosí-
tott, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen
annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás II. mellékletét a 2007. október 26-i 132/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó 70/157/EGK tanácsi irány-
elvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2007. június
14-i 2007/34/EK bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezéseinek felszereléséről szóló 76/756/EGK
tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló,
2007. június 18-i 2007/35/EK bizottsági irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló
rendszerek szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az Európai Parlament és a Tanács
2006/40/EK irányelve értelmében történő megállapításáról szóló, 2007. június 21-i 706/2007/EK
bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló
70/156/EGK tanácsi irányelv I. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2007. június 21-i 2007/37/EK
bizottsági irányelvet (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6) A Közösségben nyilvántartásba vett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos
felszereléséről szóló, 2007. július 11-i 2007/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (6) 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) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 L 0037: a Bizottság 2007. június 21-i 2007/37/EK irányelve (HL L 161., 2007.6.22., 60. o.).”

2. A 2. pont (70/157/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 L 0034: a Bizottság 2007. június 14-i 2007/34/EK irányelve (HL L 155., 2007.6.15., 49. o.).”

(1) HL L 100., 2008.4.10., 1. o.
(2) HL L 155., 2007.6.15., 49. o.
(3) HL L 157., 2007.6.19., 14. o.
(4) HL L 161., 2007.6.22., 33. o.
(5) HL L 161., 2007.6.22., 60. o.
(6) HL L 184., 2007.7.14., 25. o.
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3. A 2. pont (70/157/EGK tanácsi irányelv) a) kiigazító szövege helyébe a következő szöveg lép:

„a II. melléklet 4.2. pontja a következőkkel egészül ki:

»IS Izland,

FL Liechtenstein

16 Norvégia«.”

4. A 21. pont (76/756/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 L 0035: a Bizottság 2007. június 18-i 2007/35/EK irányelve (HL L 157., 2007.6.19., 14. o.).”

5. A melléklet a 45zq. pont (2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő pontok-
kal egészül ki:

„45zr. 32007 R 0706: a Bizottság 2007. június 21-i 706/2007/EK rendelete a járművek
EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló rend-
szerek szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az Európai Parlament és a Tanács
2006/40/EK irányelve értelmében történő megállapításáról (HL L 161., 2007.6.22., 33. o.).

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

Az I. mellékletben a 3. rész 1.1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

»IS Izland,

FL Liechtenstein

16 Norvégia«.

45zs. 32007 L 0038: az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 2007/38/EK irányelve a Közös-
ségben nyilvántartásba vett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felsze-
reléséről (HL L 184., 2007.7.14., 25. o.).”

2. cikk

A 706/2007/EK rendeletnek, valamint a 2007/34/EK, 2007/35/EK, 2007/37/EK és 2007/38/EK irányelvnek
az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. február 2-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cik-
kének (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, 2008. február 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

Alan SEATTER

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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