
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

111/2005 határozata

(2005. szeptember 30.)

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

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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 2005. június 10-i 76/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A járművekben használt dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 72/306/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazításáról szóló, 2005. március 7-i 2005/21/EK bizottsági irányelvet (2) be kell
építeni a megállapodásba.

(3) A közvetett rálátást segítő eszközök és az ilyen eszközökkel felszerelt járművek típusjóváhagyására
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 2005. március 29-i 2005/27/EK
bizottsági irányelvet (3) be kell építeni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

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

1. A 12. pont (72/306/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32005 L 0021: A Bizottság 2005. március 7-i 2005/21/EK irányelve (HL L 61., 2005.3.8.,
25. o.).”

2. A 45zc. pont (2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következőkkel egészül ki:

„,az alábbi módosítással:

— 32005 L 0027: A Bizottság 2005. március 29-i 2005/27/EK irányelve (HL L 81., 2005.3.30.,
44. o.).”
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2. cikk

A 2005/21/EK és a 2005/27/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében
közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. október 1-jén lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének
(1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 30-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


