Avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde
EØS-komiteen
EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 11/94
av 12. august 1994
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor
de fire friheter

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 86 og 98, og
ut fra følgende betraktninger:
I henhold til avtalens protokoll 31 artikkel 3 nr. 2 skal de beslutninger som er nødvendige for
å sikre EFTA-statenes deltakelse i Det europeiske miljøvernbyrå, treffes så snart som mulig
etter at avtalen er trådt i kraft.
Protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre det mulig for EFTA-statene å delta fullt ut i Det
europeiske miljøvernbyrå og det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon,
opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 1, fra 1. juli 1994 BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens protokoll 31 artikkel 3 skal nr. 2 lyde:
“2.
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a)

EFTA-statene skal delta fullt ut i Det europeiske miljøvernbyrå,
heretter kalt byrået, og det europeiske nettet for miljøinformasjon og
miljøobservasjon, opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 1210/90(*).

b)

EFTA-statene skal bidra finansielt til virksomheten omhandlet i bokstav a) i
samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og protokoll 32.
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c)

EFTA-statene skal som følge av bokstav b) delta fullt ut, men uten stemmerett,
i byråets styre og være tilknyttet arbeidet i byråets vitenskapelige komité. Dette
berører ikke utfallet av eventuelle framtidige drøftelser om innrømmelse av
stemmerett.

d)

EFTA-statene skal innen tre måneder etter at beslutning 11/94 av 12. august
1994 er trådt i kraft, informere byrået om de elementene som er
hovedbestanddeler i deres nasjonale informasjonsnett, som fastsatt i artikkel 4
nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1210/90.

e)

EFTA-statene kan, særlig blant institusjonene nevnt i bokstav d) eller andre
institusjoner innenfor deres territorium, utpeke et “nasjonalt knutepunkt” som
skal koordinere og/eller overføre den informasjon som skal stilles til rådighet
på nasjonalt plan for byrået og de institusjoner eller organer som er en del av
nettet, herunder emnesentrene nevnt i bokstav f).

f)

EFTA-statene kan også innenfor fristen fastsatt i bokstav d) utpeke de
institusjoner eller andre organisasjoner innenfor deres territorium som vil
kunne tildeles særlig ansvar for å samarbeide med byrået med hensyn til
enkelte emner av særlig interesse. En institusjon som blir utpekt, kan inngå en
avtale med byrået om å opptre som emnesenter i nettet for spesifikke oppgaver
innenfor et bestemt geografisk område. Disse sentrene skal samarbeide med
andre institusjoner som er med i nettet.

g)

Innen tre måneder etter å ha mottatt informasjonen nevnt i bokstav d), e) og f),
skal byråets styre vurdere hovedbestanddelene i nettet på bakgrunn av EFTAstatenes deltakelse.

h)

Byrået kan gjøre avtale med institusjonene eller organene som er utnevnt av
EFTA-statene og som er med i nettet, som nevnt i bokstav d), e) og f), om å
treffe de tiltak som er nødvendige, særlig i form av kontrakter, for å sikre
vellykket gjennomføring av de oppgaver som byrået kan tildele dem.

i)

Miljødata som gis til eller kommer fra byrået, kan offentliggjøres og skal
gjøres tilgjengelig for allmennheten, forutsatt at fortrolige opplysninger gis den
samme grad av beskyttelse i EFTA-statene som innenfor Fellesskapet.

j)

Byrået skal være en juridisk person. Det skal hos alle parter i avtalen nyte godt
av den mest omfattende rettsevne som tillates juridiske personer i henhold til
deres nasjonale lovgivning.

k)

EFTA-statene skal la De europeiske fellesskaps protokoll om privilegier og
immunitet få anvendelse på byrået.

l)

Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i arbeidsvilkårene for andre ansatte
i De europeiske fellesskap, kan borgere i EFTA-statene som har fulle
borgerrettigheter, ansettes på kontrakt av byråets administrerende direktør.
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m)

I samsvar med avtalens artikkel 79 nr. 3 får avtalens del VII (bestemmelser om
organene) anvendelse på dette nr.
------------------------(*)EFT nr. L 120 av 11.5.1990, s. 1.”

Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft 1. november 1994, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.
Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
Utferdiget i Brussel, 12. august 1994
For EØS-komiteen
Formann
H. Hafstein
EØS-komiteens sekretærer
P.K. Mannes
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M. Sucker

