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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende8.7.1995 Nr.25/00

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

95/EØS/25/01

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg IV ble sist endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47
og enkelte vedlegg til EØS-avtalen(1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994
om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting
etter og utvinning av hydrokarboner(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg IV etter nr. 11 (rådsdirektiv 92/75/EØF) skal
nytt nr. 12 lyde:

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 19/95

av 5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

“12. 394 L 0022: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF
av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av
tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydro-
karboner (EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3)”.

Artikkel 2
Teksten til direktiv 94/22/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. juli 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 5. april 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF

av 30. mai 1994

om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter
og utvinning av hydrokarboner

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2 første og tredje punktum,
artikkel 66 og artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

i samsvar med framgangsmåten i traktatens artikkel 189 B(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Det indre marked innebærer et område uten indre grenser, der
fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester, personer og kapital
er sikret. Det er viktig å treffe de nødvendige tiltak for at det
indre marked skal kunne virke.

I sin resolusjon av 16. september 1986(4) fastsatte Rådet at et mål
for Fellesskapets og medlemsstatenes energipolitikk er å sikre en
bedre integrasjon, uten handelshindringer, av det indre energi-
marked med sikte på å forbedre forsyningssikkerheten, redusere
kostnadene og styrke den økonomiske konkurranseevne.

Fellesskapet er i stor grad avhengig av å importere sine forsyninger
av hydrokarboner. Det er derfor å anbefale at forholdene legges
best mulig til rette for leting etter og utvinning av ressursene i
Fellesskapet.

Medlemsstatene har overhøyhet over og suverene rettigheter til
hydrokarbonressursene på sine territorier.

Fellesskapet har undertegnet De forente nasjoners havretts-
konvensjon.

Det bør uten forskjellsbehandling sikres adgang og mulighet til
å utøve virksomhet i forbindelse med leting etter og utvinning
av hydrokarboner på vilkår som fremmer konkurransen i denne
sektor, slik at den best mulige leting etter og utvinning av
medlemsstatenes ressurser fremmes og integrasjonen i det indre
energimarked styrkes.

For dette formål er det nødvendig å fastsette felles regler som
sikrer at framgangsmåtene for tildeling av tillatelse til å drive
leting etter og utvinning av hydrokarboner er åpne for alle enheter
som har den nødvendige kapasitet. Tillatelser må tildeles på
grunnlag av objektive og offentliggjorte kriterier. Alle enheter
som deltar i framgangsmåten, må dessuten på forhånd være kjent
med vilkårene for tildeling.

Medlemsstatene må fortsatt ha mulighet til å begrense adgangen
til og utøvelsen av slik virksomhet ut fra samfunnsmessige
hensyn, og til å gjøre den avhengig av et finansielt bidrag eller
et bidrag i form av hydrokarboner, idet de nærmere reglene for
slike bidrag må fastsettes slik at de ikke griper inn i driften av
enhetene. Denne mulighet må benyttes uten forskjellsbehandling.
Bortsett fra de forpliktelser som er knyttet til bruken av denne
mulighet, bør det unngås å pålegge enhetene vilkår og for-
pliktelser som ikke er begrunnet i behovet for å gjennomføre
slik virksomhet. Kontrollen med enhetenes virksomhet bør
begrenses til det som er nødvendig for å sikre at disse forpliktelser
og vilkår overholdes.

De områder som omfattes av en tillatelse, og tillatelsens varighet,
må begrenses for å unngå at en enkelt enhet får enerett til et
område der leting og utvinning kan sikres på en mer effektiv
måte av flere enheter.

Medlemsstatenes enheter bør kunne få en behandling i tredjestater
som tilsvarer den enhetene fra tredjestatene får i Fellesskapet i
henhold til dette direktiv. Det er nødvendig å fastsette en
framgangsmåte for dette formål.

Dette direktiv får anvendelse på tillatelser tildelt etter den dato
da medlemsstatene må ha satt i kraft de nødvendige lover og
forskrifter for å etterkomme dette direktiv.

(*) Denne EF-rettsakt, som er kunngjort i EFT nr. L 164 av 30.6.1994,
s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/95 av 5. april
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se denne
utgave av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 139 av 2.6.1992, s 12.

(2) EFT nr. C 19 av 25.1.1993, s. 128.

(3) Europaparlamentets uttalelse av 18. november 1992 (EFT nr. C 337 av
21.12.1992, s. 145). Rådets felles holdning av 22. desember 1993 (EFT
nr. C 101 av 9.4.1994, s. 14) og Europaparlamentsbeslutning av 9. mars
1994 (ennå ikke kunngjort i EFT).

(4) EFT nr. C 241 av 25.9.1986, s. 1.
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Rådsdirektiv 90/531/EØF av 17. september 1990 om
innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energi-
forsyning, transport og telekommunikasjon(1) og rådsdirektiv
93/38/EØF av 14. juni 1993 om samordning av innkjøpsreglene
for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport
og telekommunikasjon(2) får anvendelse på enheter i energi-
sektoren med hensyn til innkjøps-, bygge- og anleggs- og tjeneste-
ytelseskontrakter. Anvendelse av den alternative ordning fastsatt
i artikkel 3 i direktiv 90/531/EØF er avhengig særlig av at
tillatelsene i den medlemsstat som anmoder om anvendelse av
denne ordning, tildeles uten forskjellsbehandling og i åpenhet.
En medlemsstat oppfyller dette vilkår fra det tidspunkt og så
lenge den overholder kravene i dette direktiv. Direktiv 90/531/
EØF bør derfor endres.

Artikkel 36 i rådsdirektiv 90/531/EØF fastsetter at nevnte
direktivs virkeområde innen fire år skal vurderes på nytt, særlig
på bakgrunn av de framskritt som er gjort med hensyn til
markedsadgang og konkurranse. En slik ny vurdering omfatter
leting etter og utvinning av hydrokarboner.

Danmark befinner seg i en særlig situasjon, idet det er forpliktet
til å oppta forhandlinger om en eventuell fortsettelse av
virksomheten etter utløpet 8. juli 2012 av den konsesjonen som
ble tildelt 8. juli 1962, for visse områder. Danmark innrømmes
derfor et unntak for disse områder-

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I dette direktiv menes med:

1. «vedkommende myndigheter»: offentlige myndigheter som
definert i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 90/531/EØF, som har
myndighet til å tildele en tillatelse og/eller kontrollere
bruken av den,

2. «enhet»: enhver fysisk eller juridisk person eller enhver
gruppe av slike personer som søker om eller som vil kunne
søke om tillatelse eller som innehar en tillatelse,

3. «tillatelse»: enhver lov, forskrift eller avtale eller ethvert
instrument som er utstedt i henhold til disse, der vedkom-
mende myndigheter i en medlemsstat gir en enhet enerett
til for egen regning og risiko å lete etter eller utvinne hy-
dro-karboner i et geografisk område. En tillatelse kan
omfatte hver type virksomhet for seg eller flere av dem
samtidig,

4. «offentlig enhet»: «offentlig foretak» i henhold til artikkel
1 nr. 2 i direktiv 90/531/EØF.

Artikkel 2
1. Det skal fortsatt tilligge medlemsstatene å bestemme i hvilke

områder på deres territorium det kan utøves virksomhet
når det gjelder leting etter og utvinning av hydrokarboner.

2. Når et område gjøres tilgjengelig for utøvelse av virksomhet
som nevnt i nr. 1, skal medlemsstatene påse at det ikke
skjer noen forskjellsbehandling mellom enhetene med
hensyn til adgang til og utøvelse av slik virksomhet.

Medlemsstatene kan imidlertid av hensyn til nasjonal
sikkerhet nekte adgang til og utøvelse av slik virksomhet
for en enhet som faktisk kontrolleres av tredjestater eller
av borgere fra tredjestater.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre

at tillatelsene tildeles etter en framgangsmåte der alle
interesserte enheter kan inngi søknad i samsvar med enten
nr. 2 eller nr. 3.

2. Framgangsmåten skal iverksettes

a) enten på vedkommende myndigheters initiativ, ved en
kunngjøring som innbyr til å inngi søknader, som skal
offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende
minst 90 dager før søknadsfristen utløper,

b) eller ved en kunngjøring som innbyr til å inngi
søknader, som offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende etter at en enhet har inngitt
søknad, med forbehold for artikkel 2 nr. 1. Andre
interesserte enheter skal ha en frist på minst 90 dager
fra kunngjøringsdatoen til å inngi søknad.

Kunngjøringene skal angi tillatelsens art, det eller de
geografiske område(r) som helt eller delvis er eller kan
være gjenstand for søknaden, samt den forventede
datoen eller fristen for tildeling av tillatelsen.

Dersom søknader fra enheter som består av en enkelt
fysisk eller juridisk person foretrekkes, skal dette angis
i kunngjøringen.

3. Medlemsstatene kan tildele tillatelser uten å iverksette
framgangsmåten nevnt i nr. 2 når det område det søkes om
tillatelse for,

a) er tilgjengelig permanent, eller

b) tidligere har vært gjenstand for en framgangsmåte i
samsvar med nr. 2, som ikke har ført til tildeling av en
tillatelse, eller

c) er oppgitt av en enhet og ikke automatisk faller inn
under bokstav a).

En medlemsstat som ønsker å anvende reglene i nr. 3, skal
innen tre måneder etter at dette direktiv er vedtatt, eller når
det dreier seg om en medlemsstat som ennå ikke har innført
slike framgangsmåter, straks sørge for at det blir

(1) EFT nr. L 297 av 29.10.1990 s. 1.

(2) EFT nr. L 199 av 9.8.1993, s. 84.
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offentliggjort en kunngjøring i De Europeiske Fellesskaps
Tidende som angir hvilke områder på vedkommende stats
territorium som er tilgjengelige i henhold til dette nr., samt
hvor det kan innhentes detaljerte opplysninger om dette.
Enhver større endring i disse opplysningene skal offentlig-
gjøres i en supplerende kunngjøring. Søknader om tillatelse
i henhold til dette nr. kan imidlertid først behandles etter at
den relevante kunngjøringen i henhold til denne bestem-
melse er offentliggjort.

4. En medlemsstat kan beslutte ikke å anvende bestemmelsene
i nr. 1 dersom og i det omfang geologiske eller produksjons-
messige hensyn tilsier at en tillatelse for et bestemt område
tildeles innehaveren av en tillatelse for et tilstøtende område.
Vedkommende medlemsstat skal sikre at innehaverne av
en tillatelse i alle øvrige tilstøtende områder i slike tilfeller
kan inngi søknader, og at de får tilstrekkelig tid til det.

5. Følgende skal ikke anses for å være en tildeling av tillatelse
i henhold til nr. 1:

a) tildeling av en tillatelse som utelukkende skyldes en
endring i navn eller eierforhold til den enhet som
innehar en eksisterende tillatelse, en endring i denne
enhets sammensetning eller en overdragelse av en
tillatelse,

b) tildeling av en tillatelse til en enhet som innehar en
annen form for tillatelse, når sistnevnte tillatelse
medfører en rett til å bli tildelt førstnevnte tillatelse,

c) en beslutning som treffes av vedkommende myndig-
heterinnenfor rammen av en tillatelse (uansett om
tillatelsen ble tildelt før den dato som er fastsatt i
artikkel 14), og som vedrører påbegynnelse, avbrudd,
forlengelse eller opphør av virksomheten eller
forlengelse av selve tillatelsen.

6. Uansett om framgangsmåtene i nr. 2 er iverksatt, skal
medlemsstatene bevare muligheten til å avslå å tildele
tillatelse, og skal påse at dette ikke medfører forskjells-
behandling av enhetene.

Artikkel 4
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at

a) dersom avgrensningen av de geografiske områdene ikke er
et resultat av en tidligere geometrisk oppdeling av territoriet,
fastsettes utstrekningen av hvert område slik at det ikke
overstiger det som er nødvendig for at virksomheten kan
utøves på best mulig måte, sett fra et teknisk og økonomisk
synspunkt. Dersom det tildeles tillatelser etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 3 nr. 2, skal det fastsettes objektive
kriterier for dette formål som skal meddeles enhetene før
de inngir søknad,

b) tillatelsens varighet ikke overstiger det tidsrom som er
nødvendig for å avslutte den virksomhet tillatelsen gjelder.
Vedkommende myndigheter kan imidlertid forlenge
tillatelsens varighet når den fastsatte varighet er

utilstrekkelig til å få avsluttet den aktuelle virksomhet og
virksomheten er gjennomført i samsvar med tillatelsen,

c) enhetenes enerett i det geografiske området tillatelsen
omfatter gis varighet bare så lenge det er nødvendig for å
utføre den virksomhet tillatelsen gjelder på en korrekt måte.

Artikkel 5
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at

1. tillatelser i alle tilfeller tildeles på grunnlag av kriterier som
angår

a) enhetenes tekniske og finansielle kapasitet, og

b) måten de planlegger å foreta leting og/eller utvinning
på i det berørte geografiske området,

samt eventuelt:

c) dersom tillatelsen utbys til salg, den pris enheten er
villig til å betale for å få tillatelsen,

d) dersom to eller flere søknader vurderes likt på bak-
grunn av kriteriene under bokstav a) og b), samt
eventuelt bokstav c), andre relevante objektive og
ikke-diskriminerende kriterier som gjør det mulig å
foreta det endelige valg mellom søknadene.

Vedkommende myndigheter kan dessuten ved vurderingen
av søknadene ta hensyn til enhver form for manglende
effektivitet eller manglende ansvar utvist av søkeren un-
der tidligere tillatelser.

Når vedkommende myndigheter bestemmer sammen-
setningen av en enhet som kan tildeles en tillatelse, skal de
treffe sin beslutning på grunnlag av objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

Når vedkommende myndigheter bestemmer hvem som skal
være operatør for en enhet som kan tildeles en tillatelse,
skal de treffe sin beslutning på grunnlag av objektive og
ikke-diskriminerende kriterier.

Kriteriene skal utarbeides og offentliggjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende før søknadsfristen
begynner å løpe. Medlemsstater som allerede har
offentliggjort slike kriterier i sitt eget kunngjøringsblad,
kan begrense seg til å offentliggjøre en henvisning til sitt
eget kunngjøringsblad i De Europeiske Fellesskaps
Tidende. Enhver endring av kriteriene skal imidlertid
offentliggjøres i sin helhet i De Europeiske Fellesskaps
Tidende,

2. de vilkår og krav som gjelder utøvelse eller avslutning av
virksomheten, som får anvendelse på hver enkelt type av
tillatelser i henhold til de lover og forskrifter som gjelder
på tidspunktet for inngivelse av søknader, enten de er
fastsatt i tillatelsen eller utgjør en del av de vilkårene som
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må aksepteres før tillatelse blir tildelt, fastsettes og til enhver
tid er tilgjengelige for de berørte enheter. I tilfellet omhandlet
i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) kan de først stilles til rådighet fra
det tidspunkt søknadene om tillatelse kan inngis,

3. enhver endring i vilkår og krav som foretas under framgangs-
måten, meddeles alle berørte enheter,

4. de kriterier, vilkår og krav som er omhandlet i denne artikkel,
anvendes uten forskjellsbehandling,

5. en enhet som har fått avslag på sin søknad om tillatelse,
underrettes om begrunnelsen for avgjørelsen dersom den
ønsker det.

Artikkel 6
1. Medlemsstatene skal påse at de vilkår og krav som er nevnt i

artikkel 5 nr. 2, samt de ulike forpliktelser forbundet med
bruken av en særskilt tillatelse, utelukkende begrunnes med
behovet for å sikre at virksomheten i det område det er søkt
om tillatelse for gjennomføres på en god måte, ved anvendelse
av nr. 2 eller ved ytelse av et finansielt bidrag eller et bidrag i
form av hydrokarboner.

2. Medlemsstatene kan fastsette vilkår for og stille krav til
utøvelse av virksomheten nevnt i artikkel 2 nr. 1, forutsatt at
de er begrunnet i hensynet til nasjonal sikkerhet, offentlig
orden, folkehelse, transportsikkerhet, miljøvern, vern av
biologiske ressurser og nasjonale skatter av kunstnerisk,
historisk eller arkeologisk verdi, anleggenes og arbeidstakernes
sikkerhet, planmessig ressursforvaltning (for eksempel
utvinningstempo eller optimeringen av utvinnings-
virksomheten) eller behovet for å sikre skatte- og
avgiftsinntekter.

3. Nærmere regler om betaling av bidragene omhandlet i nr. 1,
herunder krav om statlig deltakelse, skal fastsettes av
medlemsstatene slik at det sikres at enhetenes ledelse fortsatt
er uavhengig.

Dersom tildelingen av tillatelser er betinget av statlig deltakelse
i virksomheten og en juridisk person har fått til oppgave å
forvalte denne deltakelsen, eller dersom staten selv forvalter
deltakelsen, skal imidlertid verken den juridiske person eller
staten hindres i å utøve de rettigheter og påta seg de
forpliktelser som er knyttet til deltakelsen og som svarer til
omfanget av deltakelsen, forutsatt at den juridiske person eller
staten ikke får opplysninger om eller har stemmerett ved
avgjørelser om enhetenes leverandører, at staten eller den
juridiske person sammen med én eller flere offentlige enheter
ikke utgjør et stemmerettsflertall i andre avgjørelser og at den
juridiske persons eller statens stemmerett utøves bare på
grunnlag av synlige, objektive og ikke-diskriminerende
prinsipper og ikke er til hinder for at enheten kan treffe ad-
ministrative avgjørelser som bygger på vanlige
forretningsmessige prinsipper.

Bestemmelsene i foregående ledd skal imidlertid ikke være
til hinder for at den juridiske person eller staten kan motsette

seg en avgjørelse truffet av innehaverne av en tillatelse,
som ikke ville overholde de vilkår og krav som er angitt
i tillatelsen, når det gjelder statens utvinningspolitikk
og statens finansielle interesser.

Adgangen til å motsette seg en avgjørelse skal benyttes
uten forskjellsbehandling, særlig når det gjelder
avgjørelser om investeringer og enhetenes leverandører.
Dersom statens deltakelse i virksomheten forvaltes av
en juridisk person som også er innehaver av tillatelsene,
skal medlemsstaten innføre ordninger som påser at den
juridiske person fører atskilte regnskaper for sin
forretningsmessige rolle og sin rolle som forvalter av
statens deltakelse, og som sikrer at det ikke er noen
informasjonsflyt fra den juridiske person som har ansvar
for å forvalte statens deltakelse, til den del av den samme
juridiske person som selv er innehaver av tillatelser. Når
den del av den juridiske person som har ansvar for å
forvalte statens deltakelse, imidlertid engasjerer den del
av den juridiske person som er innehaver av tillatelsen,
som rådgiver, kan førstnevnte avgi de opplysninger som
er nødvendige for at rådgivningsarbeidet kan
gjennomføres. Innehaverne av tillatelser som
opplysningene vedrører, skal på forhånd underrettes om
hvilke opplysninger som vil bli gitt på denne måten og
skal få en tilstrekkelig frist til å reise innvendinger.

4. Medlemsstatene skal påse at kontrollen med enheter som
er omfattet av en tillatelse, begrenses til det som er
nødvendig for å sikre at de vilkår, krav og forpliktelser
som er nevnt i nr. 1, overholdes. De skal særlig treffe de
nødvendige tiltak for at ingen enhet ved lov eller forskrift
eller annen form for avtale eller forpliktelse pålegges å
gi opplysninger om framtidige eller nåværende
leverandører, unntatt på anmodning fra vedkommende
myndigheter, og utelukkende av de grunner som er nevnt
i traktatens artikkel 36.

Artikkel 7
Lover og forskrifter som gir en enhet enerett til å få tillatelser
i et bestemt geografisk område innenfor en medlemsstats
territorium, skal oppheves av de berørte medlemsstater før 1.
januar 1997; se likevel bestemmelser om eller i de individuelle
tillatelsene eller bestemmelsene i artikkel 3 nr. 5 bokstav b).

Artikkel 8
1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om

enhver generell vanskelighet av faktisk eller juridisk art
som enhetene støter på vedrørende adgang til og utøvelse
av virksomhet når det gjelder leting etter og utvinning
av hydrokarboner i tredjestater, og som de har fått
kjennskap til. Medlemsstatene og Kommisjonen skal
påse at forretningshemmeligheter behandles fortrolig.

2. Kommisjonen skal før 31. desember 1994 og deretter
regelmessig framlegge en rapport for Europaparlamentet
og Rådet om situasjonen for enhetene i tredjestater, samt
om framgangen i eventuelle forhandlinger med slike
stater i henhold til nr. 3 eller innenfor rammen av
internasjonale organisasjoner.
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 00Artikkel 11
Dette direktiv får anvendelse på tillatelser som tildeles fra den
dato som er fastsatt i artikkel 14.

Artikkel 12
I artikkel 3 i direktiv 90/531/EF skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Når det gjelder utnytting av geografiske områder med sikte
på leting etter eller utvinning av olje eller gass, får nr. 1 til
4 anvendelse som følger fra den dato den berørte
medlemsstat har etterkommet bestemmelsene i europa-
parlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om
vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting
etter og utvinning av hydrokarboner(*):

a) vilkårene fastsatt i nr. 1 skal anses for å være oppfylt
fra denne dato, med forbehold for nr. 3,

b) fra denne dato skal den medlemsstat som er omhandlet
i nr. 4, meddele bare de bestemmelser som gjelder
overholdelse av vilkårene fastsatt i nr. 2 og 3.

(*)      EFT nr.  L 164 av 30.6.1994, s. 3.»

Artikkel 13
Bestemmelsene i artikkel 3 og 5 får ikke anvendelse på nye
tillatelser som Danmark tildeler før 31. desember 2012 for de
områder tillatelsen tildelt 8. juli 1962 utløper for 8. juli 2012.
De nye tillatelser skal tildeles på grunnlag av objektive prinsipper
og uten forskjellsbehandling.

Denne artikkel skaper derfor ikke presedens for medlemsstatene.

Artikkel 14
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 1. juli 1995.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises
til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 15
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 16
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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Utferdiget i Brussel, 30. mai 1994.

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

 For Rådet

C. SIMITIS

Formann

3. Dersom Kommisjonen enten på grunnlag av rapportene
nevnt i nr. 2 eller på grunnlag av andre opplysninger fastslår
at en tredjestat ikke gir Fellesskapets enheter en behandling
som tilsvarer den som Fellesskapet gir enheter fra
vedkommende tredjestat, med hensyn til adgang til eller
utøvelse av den virksomhet som er omhandlet i nr. 1, kan
Kommisjonen framsette forslag for Rådet om en passende
forhandlingsfullmakt for å oppnå tilsvarende konkurranse-
muligheter for Fellesskapets enheter. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

4. I tilfellene nevnt i nr. 3 kan Kommisjonen til enhver tid
foreslå at Rådet gir én eller flere medlemsstater tillatelse til
å avslå å tildele tillatelse til en enhet som faktisk kontrolleres
av den berørte tredjestat eller av borgere av denne tredjestat.

Kommisjonen kan framsette et slikt forslag på eget initiativ
eller på anmodning fra en medlemsstat.

Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall så
raskt som mulig.

5. De tiltak som treffes i henhold til denne artikkel, skal ikke
berøre Fellesskapets forpliktelser i henhold til internasjonale
avtaler om adgang til og utøvelse av virksomhet i forbindelse
med leting etter og utvinning av hydrokarboner.

Artikkel 9
Hver medlemsstat skal offentliggjøre og sende en årlig rapport
til Kommisjonen som inneholder opplysninger om de geografiske
områder som er blitt åpnet for leting og utvinning, om de tillatelser
som er tildelt, om hvilke enheter som har fått disse tillatelsene og
sammensetningen av dem, samt om det antatte ressursgrunnlag
innenfor sitt territorium.

Denne bestemmelse skal ikke medføre noen plikt for medlems-
statene til å offentliggjøre opplysninger som utgjør en forretnings-
hemmelighet.

Artikkel 10
Medlemsstatene skal senest 1. mai 1995 underrette Kommisjonen
om de vedkommende myndigheter. Medlemsstatene skal
omgående underrette Kommisjonen om alle senere endringer.
Kommisjonen skal offentliggjøre listen over vedkommende
myndigheter og endringer som gjøres i den, i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 20/95

av 5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

95/EØS/25/02

Utferdiget i Brussel, 5. april 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

“VII. ANNET

68b. 394 L 0021: Sjuende europaparlaments- og rådsdirektiv
94/21/EF av 30. mai 1994 om bestemmelser for sommertid
(EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 1)”.

Artikkel 2
Teksten til direktiv 94/21/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII ble sist endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 29/94 av 2. desember 1994 om endring av EØS-
avtalens vedlegg XIII (Transport)(1).

Sjuende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/21/EF av 30. mai
1994 om bestemmelser for sommertid(2) skal innlemmes i
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 68a (rådsdirektiv 91/670/EØF)
skal ny overskrift og nytt nr. 68b lyde:

(1) EFT nr. L 339 av 29.12.1994, s. 89, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
53 av 29.12.1994, s. 26.

(2) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved sjette rådsdirektiv 92/20/EØF av 26. mars 1992 om
bestemmelser for sommertid(4) ble det innført en felles dato og
et felles klokkeslett i hele Fellesskapet for sommertidens
begynnelse i 1993 og 1994 og, for avslutningstidspunktet disse
to år, to forskjellige datoer, én for medlemsstatene med unntak
av Irland og Det forente kongerike og én for Irland og Det forente
kongerike.

Ettersom medlemsstatene anvender bestemmelser for sommertid,
er det viktig for det indre markeds virkemåte å fastsette en felles
dato og et felles klokkeslett for sommertidens begynnelse og
avslutning som bør gjelde for hele Fellesskapets område fra 1995.

Av hensyn til nærhetsprinsippet er det nødvendig med felles-
skapstiltak for å sikre en fullstendig harmonisering av datoene
med henblikk på å lette transport og kommunikasjon, og å
redusere kostnadene i forbindelse med dette.

Det tidspunkt som medlemsstatene anser som mest hensikts-
messig for sommertidens avslutning, er slutten av oktober og
ikke som tidligere, slutten av september.

(*) Denne EF-rettsakt, som er kunngjort i EFT nr. L 164 av 30. 6. 1994, s.
1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/95 av 5. april 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgave
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 278 av 16.10.1993, s. 13.

(2) EFT nr. C 34 av 2.2.1994, s. 21.

(3) Uttalelse fra Europaparlamentet av 17. desember 1993 (EFT nr. C 20
av 24.1.1994). Rådets felles holdning av 4. mars 1994 (EFT nr. C 137
av 19.5.1994, s. 38) og Europaparlamentsbeslutning av 22. april 1994
(EFT nr. C 128 av 9.5. 1994).

(4) EFT nr. L 89 av 4.4.1992, s. 28.

SJUENDE EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/21/EF

av 30. mai 1994

om bestemmelser for sommertid(*)

Sommertiden bør i framtiden avsluttes i slutten av oktober. På
grunn av den tilpasningstid som av tekniske grunner kreves i
bestemte transportsektorer, bør likevel sommertiden også i 1995
avsluttes i slutten av september.

Det bør for samme år opprettholdes en annen dato for sommer-
tidens avslutning i Irland og Det forente kongerike.

Artikkel 4 i sjette rådsdirektiv fastsetter at Rådet innen 1. januar
1994, etter forslag fra Kommisjonen, skal vedta den ordning som
skal få anvendelse fra 1995.

Av geografiske årsaker bør de felles bestemmelser for sommertid
ikke få anvendelse på medlemsstatenes oversjøiske territorier.

Det er hensiktsmessig å ta sommertiden opp til ny vurdering, og
følgelig bør bestemmelsene bare vedtas for årene 1995, 1996 og
1997 -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I dette direktiv menes med «sommertid», tidsrommet av året da
klokken er stilt 60 minutter fram i forhold til resten av året.

Artikkel 2
I hver medlemsstat skal sommertiden i årene 1995, 1996 og 1997
begynne kl. 1.00 Greenwich middeltid den siste søndag i mars,
dvs.:

- i 1995: 26. mars,

- i 1996: 31. mars,

- i 1997: 30. mars.

Artikkel 3
1. I hver medlemsstat skal sommertiden slutte kl. 1.00 Green-

wich middeltid den siste søndag i september i 1995, og den
siste søndag i oktober i 1996 og 1997, dvs.:

- i 1995: 24. september,

- i 1996: 27. oktober,

- i 1997: 26. oktober.
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2. I Irland og Det forente kongerike skal imidlertid sommer-
tiden i 1995 slutte kl. 1.00 Greenwich middeltid den fjerde
søndag i oktober, dvs. 22. oktober.

Artikkel 4
Den ordning som skal få anvendelse fra 1998, skal vedtas innen
1. januar 1997 etter forslag fra Kommisjonen, som framsettes
innen 1. januar 1996.

Artikkel 5
Dette direktiv får ikke anvendelse på medlemsstatenes oversjøiske
territorier.

Artikkel 6
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv senest 31. desember
1994. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises
til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

For Rådet

C. SIMITIS

Formann

For Europaparlamentet

E. KLEPSCH

President

Utferdiget i Brussel, 30. mai 1994.
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EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98,

under henvisning til fellesuttalelsen om skipsbygging avgitt
innenfor rammen av EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21.
mars 1994 om endring av protokoll 47 og enkelte vedlegg til
EØS-avtalen, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XV ble sist endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47
og enkelte vedlegg til EØS-avtalen(1).

Rådsdirektiv 90/684/EØF av 21. desember 1990 om støtte til
skipsbyggingsindustrien(2), endret ved rådsdirektiv 93/115/EØF
av 16. desember 1993(3) og rådsdirektiv 94/73/EF av 19.
desember 1994(4), skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
1. I avtalens vedlegg XV etter nr. 1a (kommisjonsvedtak nr.

3855/91/EKSF) skal ny overskrift og nytt nr. 1b lyde:

“Støtte til skipsbygging

1b. 390 L 0684: Rådsdirektiv 90/684/EØF av 21.
desember 1990 om støtte til skipsbyggingsindustrien
(EFT nr. L 380 av 31.12.1990, s. 27), endret ved:

- 393 L 0115: Rådsdirektiv 93/115/EØF av 16.
desember 1993 (EFT nr. L 326 av 28.12.1993, s.
62)

- 394 L 0073: Rådsdirektiv 94/73/EF av 19.
desember 1994 (EFT nr. L 351 av 21.12.1994, s.
10)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 21/95

av 5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde
med følgende tilpasninger:

a) Med “medlemsstater” skal forstås “EFs medlemsstater eller
EFTA-stater”.

b) Med “medlemsstat” skal forstås “medlemsstat i EF eller
EFTA-stat”.

c) Med “Kommisjonen” skal forstås “det kompetente
overvåkningsorgan i henhold til EØS-avtalens artikkel 62”.

d) I artikkel 1 bokstav d) første ledd skal med “statsstøtte i
henhold til traktatens artikkel 92 og 93” forstås “statsstøtte
i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og 62”.

e) I artikkel 3 nr. 2 skal med “verft i Fellesskapet” forstås
“verft i Fellesskapet eller verft i EFTA-statene”.

f) I artikkel 3 nr. 4 skal med “Fellesskapets regler” forstås
“EØS-avtalens regler”.

g) I artikkel 4 nr. 1 skal med “det felles marked” forstås “EØS-
avtalens virkemåte”.

h) I artikkel 4 nr. 2 første ledd skal med “verftene i
Fellesskapet” forstås “verft på det territorium som omfattes
av EØS-avtalen”.

i) Følgende skal tilføyes på slutten av artikkel 4 nr. 2 første
ledd:

“Før de fastsetter den øvre grense, skal de kompetente
overvåkningsorganer som definert i EØS-avtalens artikkel
62, utveksle opplysninger i nært samråd med hverandre
med sikte på å oppnå ensartet anvendelse i hele EØS-
området”.

j) I artikkel 4 nr. 3 skal med “strider mot Fellesskapets
interesser” forstås “strider mot de felles interesser”.

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17
av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 380 av 31.12.1990, s. 27.

(3) EFT nr. L 326 av 28.12.1993, s. 62.

(4) EFT nr. L 351 av 21.12.1994, s. 10.
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k) Følgende skal tilføyes i artikkel 4 nr. 3 første ledd etter
første punktum:

“Før de vurderer den øvre grensen på nytt, skal de
kompetente overvåkningsorganer som definert i EØS-
avtalens artikkel 62, utveksle opplysninger i nært samråd
med hverandre med sikte på å oppnå ensartet anvendelse i
hele EØS-området”.

l) Artikkel 4 nr. 5 annet ledd skal lyde:

“Dersom verftene i forskjellige stater på det territorium som
omfattes av EØS-avtalen, konkurrerer om en bestemt
kontrakt, skal det kompetente overvåkningsorgan som
definert i EØS-avtalens artikkel 62, likevel kreve forhånds-
melding om de aktuelle støtteprosjektene på anmodning fra
en stat. I slike tilfeller skal det kompetente overvåknings-
organ, etter å ha rådspurt det andre overvåkningsorganet,
treffe beslutning innen 30 dager etter at meldingen er mottatt;
slike støtteprosjekter kan ikke gjennomføres før det
kompetente overvåkningsorgan har godkjent dem. Det
kompetente overvåkningsorgan skal ved sin beslutning påse
at den planlagte støtten ikke påvirker vilkårene for
samhandelen på det territorium som omfattes av EØS-
avtalen i et omfang som strider mot felles interesser”.

m) I artikkel 6 nr. 2 skal med “i det eneste skipsverftet som
finnes i en medlemsstat, forutsatt at det berørte skipsverfts
innflytelse på fellesskapsmarkedet er minimal” forstås som
“i det eneste skipsverftet som finnes i en medlemsstat i EF
eller en EFTA-stat, forutsatt at det berørte skipsverfts
innflytelse på EØS-markedet er minimal”.

n) I artikkel 6 nr. 4 skal med “Fellesskapets mål” forstås “felles
mål”.

o) I artikkel 7 nr. 1 fjerde ledd skal med “tillatelse fra

Kommisjonen på forhånd” forstås “tillatelse på forhånd
fra det kompetente overvåkningsorgan som definert i EØS-
avtalens artikkel 62”.

p) I artikkel 7 nr. 1 femte ledd skal med “Kommisjonens
beslutning skal treffes” forstås “Det kompetente over-
våkningsorgan som definert i EØS-avtalens artikkel 62 skal
treffe beslutning”.

q) I artikkel 7 nr. 3 skal med “Fellesskapets lover og regler”
forstås “EØS-avtalens regler”.

r) I artikkel 8 nr. 2 skal med “slik dette er definert av
Kommisjonen i vedlegg I til Fellesskapets ramme-
bestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling”
forstås “slik dette er definert av Kommisjonen i vedlegg I
til Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til
forskning og utvikling(1) og av EFTAs overvåkningsorgan
i avsnitt 14 i saksbehandlingsregler og materielle regler på
statsstøtteområdet(2)”.

s) I artikkel 11 nr. 1 skal med “traktatens artikkel 92 og 93”
forstås “EØS-avtalens artikkel 61 og 62”.”

Artikkel 2
Teksten til direktiv 90/684/EØF, direktiv 93/115/EF og direktiv
94/73/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 5. april 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(1) EFT nr. C 83 av 11.4.1986, s. 2.

(2) EFT nr. L 231 av 3.9.1994, s. 25, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 32
av 3.9.1994, s. 1.
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(*) Denne EF-rettsakt, som er kunngjort i EFT nr. L 351 av 21. 12. 1994, s.
10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/95 av 5. april 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se denne utgave
av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) Uttalelse avgitt 16. desember 1994 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(2) Uttalelse avgitt 21. desember 1994 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT nr. L 380 av 31.12.1990, s. 27. Direktivet sist endret ved direktiv
93/115/EF (EFT nr. L 326 av 28.12.1993, s. 62).

(4) EFT nr. C 66 av 14.3.1991, s. 10.

RÅDSDIREKTIV 94/73/EF

av 19. desember 1994

om endring av direktiv 90/684/EØF om støtte til skipsbyggingsindustrien(*)

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 90/684/EØF gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 5a skal lyde:

«Artikkel 5a

Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 kan Kongeriket Spania til
omstrukturering av offentlige skipsverft yte driftsstøtte som
overstiger den fastsatte øvre grense, dersom det gjelder
allerede godkjent støtte som skal dekke tap, og som fortsatt
ikke er utbetalt 31. desember 1994 på grunn av budsjett-
messige vansker. Den utestående støtten tillagt
forsinkelsesrenter beløper seg 31. desember 1994 til høyst
89 104 millioner spanske pesetas, hvorav 64 196 millioner
er utestående støtte og 24 908 millioner forsinkelsesrenter.
Frigivelse av midler fra det samlede beløp på høyst 89 104
millioner spanske pesetas skal meldes i hvert enkelt tilfelle,
skal forhåndsgodkjennes av Kommisjonen før 31. desember
1995 og skal ha funnet sted innen 31. desember 1998.»

2. Artikkel 13 skal lyde:

«Artikkel 13

Dette direktiv skal gjelde fra 1. januar 1991 til 31. desember
1995.»

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises
til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 92 nr. 3 bokstav e) og artikkel 113,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2), og

ut fra følgende betraktninger:

Rådsdirektiv 90/684/EØF av 21. desember 1990 om støtte til
skipsbyggingsindustrien(3) opphører å gjelde 31. desember 1994.

Målene for støttepolitikken fastlagt i direktiv 90/684/EØF er i
all hovedsak nådd.

Innen rammen av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og
utvikling (OECD) er det mellom verdens viktigste skipsbyggings-
nasjoner, herunder Fellesskapet, oppnådd enighet om en avtale
om normale konkurranseforhold innen kommersiell skips-
byggings- og skipsreparasjonsindustri; avtalen utelukker all støtte
til skipsbygging, med unntak av støtte til forskning og utvikling
samt sosialhjelp ved avvikling.

Avtalen vil ventelig tre i kraft 1. januar 1996, etter at avtalepartene
har deponert sine ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjennings-
dokumenter.

Avtalepartene er blitt enige om ikke å øke sin nåværende støtte
til skipsbyggingsindustrien fram til avtalen trer i kraft.

Kongeriket Spania må til omstrukturering av offentlige skipsverft
kunne utbetale støtte som allerede i 1991(4) ble godkjent av
Kommisjonen, og som det i OECD-avtalen allerede er gitt unntak
for inntil utgangen av 1998 -

12
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Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft 1. januar 1995.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 1994.

For Rådet

K. KINKEL

Formann
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EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XX ble sist endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 23/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-
avtalens vedlegg XX (Miljø)(1).

Rådsdirektiv 94/31/EF av 27. juni 1994 om endring av direktiv
91/689/EØF om farlig avfall(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX nr. 32a (rådsdirektiv 91/689/EØF) skal
følgende tilføyes før tilpasningen:

(1) EFT nr. L 325 av 17.12.1994, s. 76, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
50 av 17.12.1994, s. 80.

(2) EFT nr. L 168 av 2.7.1994, s. 28.

“, endret ved:

- 394 L 0031: Rådsdirektiv 94/31/EF (EFT nr. L 168 av
2.7.1994, s. 28)”.

Artikkel 2
Teksten til direktiv 94/31/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 5. april 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 22/95

av 5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
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(1) EFT nr. C 271 av 7.10.1993, s. 16.

(2) EFT nr. C 34 av 2.2.1994, s. 7.

(3) EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved direktiv
91/156/EØF (EFT nr. L 78 av 26.3.1991, s. 32).

(4) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 20.

(5) EFT nr. L 84 av 31.3.1978, s. 43. Direktivet sist endret ved direktiv 91/
692/EØF (EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48).

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130 S nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C, og

ut fra følgende betraktninger:

Under arbeidet i komiteen nevnt i artikkel 18 i direktiv 75/442/
EØF(3) har det vist seg at det ikke har vært mulig å utarbeide en
bindende liste over farlig avfall innenfor fristene fastsatt i direktiv
91/689/EØF(4), men gjennomføringen av direktiv 91/689/EØF
avhenger av at Kommisjonen oppretter denne listen.

Det er nødvendig å sikre at direktiv 91/689/EØF gjennomføres
så snart som mulig.

Det er fortsatt nødvendig å utarbeide en fellesskapsliste over
farlig avfall i samsvar med artikkel 1 nr. 4 i direktiv 91/689/
EØF.

Utferdiget i Luxembourg, 27. juni 1994.

For Rådet

C. SIMITIS

Formann

(*) Denne EF-rettsakt, som er kunngjort i EFT nr. L 168 av 2. 7. 1994, s.
28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/95 av 5. april 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgave av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

RÅDSDIREKTIV 94/31/EF

av 27. juni 1994

om endring av direktiv 91/689/EØF om farlig avfall(*)

Opphevelsen av rådsdirektiv 78/319/EØF av 20. mars 1978 om
giftig og farlig avfall(5) må derfor utsettes-

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 91/689/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 10 skal nr. 1 lyde:

«1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
27. juni 1995. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.»

2) Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Direktiv 78/319/EØF oppheves med virkning fra 27. juni
1995.».

Artikkel 2
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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