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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 27/97

της 30ής Απριλίου 1997
για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη :

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο
προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφεξής καλούμενη «η
συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:
ότι το παράρτημα XX της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 82/96 της
Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (')·

ότι η οδηγία 96/6 1 /ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκλη
ρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (2) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία·
ότι η οδηγία 96/61 /ΕΚ καταργεί, με ισχύ έντεκα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της, την οδηγία 84/36Û/EOK του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1984, σχετικά με την καταπο
λέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις (3) που είναι ενσωμα
τωμένη στη συμφωνία και πρόκειται να καταργηθεί δυνάμει της συμφωνίας με ισχύ από την
ίδια ημερομηνία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ΆρSρο 1

Μετά το σημείο 2στ [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του Συμβουλίου] του παραρτήματος
XX της συμφωνίας παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
« 2ζ. 396 L 0061 : οδηγία 96/61 /EK του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά
με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (ΕΕ L 257 της 10. 10.
1996, σ. 26).».

ΆρSρο 2

Το κείμενο του σημείου 16 (οδηγία 84/360/EOK του Συμβουλίου) διαγράφεται με ισχύ από
τις 30 Οκτωβρίου 2007 .
ΆρSρο 3

Τα κείμενα της οδηγίας 96/6 1 /Ε K στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία προσαρ
τώνται στις αντίστοιχες γλωσσικές εκδόσεις της παρούσας απόφασης, είναι αυθεντικά.
ΆρSρο 4

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 1997, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέ
πονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
ΆρSρο 5

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης
Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 1997 .
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ
O Πρόεδρος
C. DAY

(') ΕΕ L 100 της 17 . 4. 1997 , σ. 71 .
( 2) ΕΕ L 257 της 10. 10 . 1996, σ. 26.
(3) ΕΕ L 188 της 16 . 7 . 1984, σ. 20.
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