
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 97/2008 HATÁROZATA

(2008. szeptember 26.)

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 kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezőjéről és szélvédőtörlőiről szóló, 2008.
január 15-i 2008/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 2008/2/EK irányelv hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 74/347/EGK tanácsi irány
elvet (3), amely következésképpen a megállapodást illetően hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. Az 5. pont szövegét (74/347/EGK tanácsi irányelv) el kell hagyni.

2. A melléklet a 29. pontot (2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) követően a következő
ponttal egészül ki:

„30. 32008 L 0002: az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 2008/2/EK irányelve a kerekes
mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látómezőjéről és szélvédőtörlőiről (HL L 24., 2008.1.29.,
30. o.).”

2. cikk

A 2008/2/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég
nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. szeptember 27-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

HU2008.11.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 309/17

(1) HL L 100., 2008.4.10., 1. o.
(2) HL L 24., 2008.1.29., 30. o.
(3) HL L 191., 1974.7.15., 5. 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, 2008. szeptember 26-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

HUL 309/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.11.20.


