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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2014 
от [...] година  

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП 

към 

Предложение за Решение на Съвета 

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките 
на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение XX 

(Околна среда) към Споразумението за ЕИП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2014 
 

от [...] година 
 

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП 

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП, 

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство 
(„Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него, 

като има предвид, че: 

(1) Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди1, поправена с ОВ L 161, 29.6.2010 г., стр. 11, 
следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП. 

(2) Поради това приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде 
съответно изменено, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 
След точка 1к (Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от 
приложение XX към Споразумението за ЕИП се вмъква следното: 

„1л. 32009 L 0128: Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 71), поправена с ОВ L 161, 29.6.2010 г., стр. 11. 

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на Директивата се четат 
със следната адаптация: 

По отношение на Норвегия думите „26 ноември 2012 г.“ в член 4, параграф 2 се 
заменят с думите „1 януари 2016 г.“.“ 

Член 2 
Текстовете на Директива 2009/128/EО, поправена с ОВ L 161, 29.6.2010 г., стр. 11, на 
исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на 
Официален вестник на Европейския съюз, са автентични. 

Член 3 
Настоящото решение влиза в сила на [...] г., при условие че са внесени всички 
нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП∗, или на 

                                                 
1 ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71. 
∗ [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.] 
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датата, на която влиза в сила Решение № .../... от [...] г. на Съвместния комитет на ЕИП2 
[, с което Регламент (ЕО) № 1107/2009 се включва в Споразумението за ЕИП], в 
зависимост от това коя от двете дати е по-късна. 

Член 4 
Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към 
Официален вестник на Европейския съюз. 
Съставено в Брюксел на […] година. 

За Съвместния комитет на ЕИП 
Председател 
  
  
  
Секретари 
на Съвместния комитет на ЕИП 

                                                 
2 ОВ L […], [...] г., стр. [...]. 


