
DECYZJA NR 4/JP/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY
W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A JAPONIĄ

z dnia 14 marca 2006 r.

odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika
sektorowego w sprawie produktów elektrycznych

(2006/421/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią,
w szczególności jej art. 8 ust. 3 lit. a) i art. 9 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma podjąć decyzję o wpisaniu instytucji oceny
zgodności do załącznika sektorowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1) Wskazaną poniżej instytucję oceny zgodności wpisuje się do rejestru w załączniku sektorowym
w sprawie produktów elektrycznych, w odniesieniu do produktów i procedur oceny zgodności, jak
określono poniżej.

Nazwa, skrót i dane kontaktowe instytucji oceny zgodności:

Nazwa: UL Apex Co., Ltd

Skrót: ULA

Tel. (0081) 596 24 8116

Faks (0081) 596 24 8025

E-mail: emc.jp@jp.ul.com

Adres: 4383-326 Asama-cho Ise-shi Mie 516-0021, Japonia

Strona internetowa: http://www.ulapex.jp/

Osoba kontaktowa w instytucji oceny zgodności: HASHIMOTO Tetsuya

Zakres wpisu do rejestru dotyczący produktów i procedur oceny zgodności:

Produkty:

1) Produkty elektryczne z przeznaczeniem do wykorzystania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemysłowionym (z wyjątkiem produktów, które nie posiadają indywidualnych zharmonizowanych stan-
dardów)

2) Produkty elektryczne z przeznaczeniem do wykorzystania w przemyśle (z wyjątkiem produktów, które nie
posiadają indywidualnych zharmonizowanych standardów)

3) Systemy alarmowe

4) Sprzęty elektryczne służące do pomiaru, kontroli i do użycia laboratoryjnego

5) Odbiorniki RTV oraz związane z nimi wyposażenie

6) Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia przenośne i podobne sprzęty

7) Sprzęt IT

8) Przemysłowe, naukowe oraz medyczne urządzenia o częstotliwości radiowej

9) Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego

10) Dźwigi, schody ruchome i chodniki ruchome

Procedury oceny zgodności:

Procedury oceny zgodności zgodnie z dyrektywą Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej wraz ze zmia-
nami.
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2) Niniejszą decyzję sporządzaną w dwóch egzemplarzach podpisują współprzewodniczący. Niniejsza
decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymaganych podpisów.

Podpisano w Tokio, dnia 14 grudnia 2005 r.
W imieniu Japonii
Komiko ICHIKAWA

Podpisano w Brukseli, dnia 14 marca 2006 r.
W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Andra KOKE
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