
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 9/2008 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 2006. július 7-i 84/2006 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A HL L 33., 2003.2.8., 44. o. számában helyesbített, az egyes építési termékek tűzzel szembeni visel-
kedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló, 2003. január 17-i 2003/43/EK bizottsági határoza-
tot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) Az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló
2003/43/EK határozat módosításáról szóló, 2003. augusztus 7-i 2003/593/EK bizottsági határozatot (3)
bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) Az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti,
a padlóburkolatokra vonatkozó igazolási eljárásáról szóló 97/808/EK határozat módosításáról szóló,
2006. március 1-jei 2006/190/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) Az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padló-
burkolatok és a tömör fa falburkolatok besorolásának megállapításáról szóló, 2006. március 6-i
2006/213/EK bizottsági határozatot (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6) Az egyes építési termékek külső tűz hatása alatti viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a tető-
kön alkalmazott kéthéjú, fémfalú szendvicspanelek besorolásának megállapításáról szóló, 2006. szep-
tember 4-i 2006/600/EK bizottsági határozatot (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7) Az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló
2003/43/EK határozatnak a gipszkarton lapok tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. októ-
ber 5-i 2006/673/EK bizottsági határozatot (7) bele kell foglalni a megállapodásba.

(8) Az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzása tekintetében a 89/106/EGK
tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 2000/147/EK határozat módosításáról szóló, 2006. október 27-i
2006/751/EK bizottsági határozatot (8) bele kell foglalni a megállapodásba.

(9) Az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló
2003/43/EK határozatnak a fa alapanyagú lemezek és lapok tekintetében történő módosításáról szóló,
2007. május 15-i 2007/348/EK bizottsági határozatot (9) bele kell foglalni a megállapodásba,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 1. pont (89/106/EGK tanácsi irányelv) 23. francia bekezdése (97/808/EK bizottsági határozat) a követ-
kező szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

– 32006 D 0190: a Bizottság 2006. március 1-jei 2006/190/EK határozata (HL L 66., 2006.3.8.,
47. o.).”

2. Az 1. pont (89/106/EGK tanácsi irányelv) 66. francia bekezdése (2000/147/EK bizottsági határozat) a
következő szöveggel egészül ki:

„– 32006 D 0751: a Bizottság 2006. október 27-i 2006/751/EK határozata (HL L 305., 2006.11.4.,
8. o.).”

3. A melléklet a 2d. pont (2005/610/EK bizottsági határozat) után a következő pontokkal egészül ki:

„2e. 32003 D 0043: a HL L 33., 2003.2.8., 44. o. számában helyesbített, 2003. január 17-i 2003/43/EK
bizottsági határozat az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak meg-
állapításáról (HL L 13., 2003.1.18., 35. o.), az alábbi módosítással:

– 32003 D 0593: a Bizottság 2003. augusztus 7-i 2003/593/EK határozata (HL L 201., 2003.8.8.,
25. o.),

– 32006 D 0673: a Bizottság 2006. október 5-i 2006/673/EK határozata (HL L 276., 2006.10.7.,
77. o.),

– 32007 D 0348: a Bizottság 2007. május 15-i 2007/348/EK határozata (HL L 131., 2007.5.23.,
21. o.).

2f. 32006 D 0213: a Bizottság 2006. március 6-i 2006/213/EK határozata az egyes építési termékek
tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok és a tömör fa
falburkolatok besorolásának megállapításáról (HL L 79., 2006.3.16., 27. o.).

2g. 32006 D 0600: a Bizottság 2006. szeptember 4-i 2006/600/EK határozata az egyes építési termé-
kek külső tűz hatása alatti viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a tetőkön alkalmazott két-
héjú, fémfalú szendvicspanelek besorolásának megállapításáról (HL L 244., 2006.9.7., 24. o.).”

2. cikk

A HL L 33., 2003.2.8., 44. o. számában helyesbített 2003/43/EK, a 2003/593/EK, a 2006/190/EK, a
2006/213/EK, a 2006/600/EK, a 2006/673/EK, a 2006/751/EK és a 2007/348/EK határozatnak az Európai
Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. február 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cik-
kének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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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
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