Avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde
EØS-komiteen
EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 50/96
av 27. september 1996
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering)

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 II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 67/95 av 22. november 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering)( 1).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF av 20. desember 1994 om begrensning av
utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) som stammer fra lagring av bensin og
distribusjon av bensin fra terminaler til bensinstasjoner( 2) skal innlemmes i avtalen BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XVII etter nr. 7 (rådsdirektiv 94/62/EF) skal nytt nr. 8 lyde:
“8.

394 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF av 20. desember 1994 om
begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) som stammer fra
lagring av bensin og distribusjon av bensin fra terminaler til bensinstasjoner (EFT nr.
L 365 av 31.12.1994, s. 24).

(1) EFT nr. L 8 av 11.1.1996, s. 38, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 2 av 11.1.1996, s. 9.
(2) EFT nr. L 365 av 31.12.1994, s. 24.
1

Direktivets bestemmelser skal, for denne avtales formål, gjelde med følgende tilpasning:
“Vedlegg I nr. 4 får ikke anvendelse på eksisterende terminaler i Island som har et
gjennomløp på mindre enn 5 000 tonn per år og betjenes av skip.””
Artikkel 2
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/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. oktober 1996, 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, 27. september 1996.
For EØS-komiteen
Formann
H. Hafstein
EØS-komiteens sekretærer
G. Vik
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