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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 29/2012

av 10. februar 2012

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen 
om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids område, heretter kalt ”avtalen”, særlig 
artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr . 158/2011 av 2 . desember 2011(1) .

2) Kommisjonsbeslutning 2010/728/EU av 29 . november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som 
skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF om 
integrert forebygging og begrensning av forurensning(2) skal innlemmes i avtalen .

3) Beslutning 2010/728/EU opphever kommisjonsvedtak 2006/194/EF(3), som er innlemmet i avtalen 
og følgelig skal oppheves i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XX skal teksten i nr . 1fc (kommisjonsvedtak 2006/194/EF) lyde:

”32010 D 0728: Kommisjonsbeslutning 2010/728/EU av 29 . november 2010 om fastsettelse av et 
spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/1/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (EUT L 313 av 30 .11 .2010, s . 13) .”

Artikkel 2

Teksten til beslutning 2010/728/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet .

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 11 . februar 2012, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter 
avtalens artikkel 103 nr . 1(4*), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr . 28/2012 av 10 . februar 2012(45) 
trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist .

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende .

Utferdiget i Brussel, 10 . februar 2012 .

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa

Fungerende formann

(1) EUT L 76 av 15 .3 .2012, s . 45, og EØS-tillegget til EUT nr . 15 av 15 .3 .2012, s . 51 .
(2) EUT L 313 av 30 .11 .2010, s . 13 .
(3) EUT L 70 av 9 .3 .2006, s . 65 .
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt .
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