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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП No .../2015 

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитания и 

сертифициране) 

и 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 II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и 

приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП 

(Директивата за качеството на горивата)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП 

No .../2015 

 

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитания и 

сертифициране) 

и 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 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 

г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на 

бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за 

наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за 

изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията 

на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и 

за отмяна на Директива 93/12/ЕИО
1
 следва да бъде включена в Споразумението 

за ЕИП. 

(2) Директива 2009/30/EО отменя Директива 93/12/EИО
2
 на Съвета, която е 

включена в Споразумението за ЕИП и която следва съответно да отпадне от 

него. 

(3) Поради това приложения II и XX към Споразумението за ЕИП следва съответно 

да бъдат изменени, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Глава XVII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва: 

1. В точка 6а (Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се 

добавя следното тире: 

„- 32009 L 0030: Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 април 2009 г. (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88). 

2. В точка 6а (Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се 

добавя следният текст: 

„в) В член 2, параграф 5 думата „Исландия“ се добавя след думата 

„Финландия“, а думата „Норвегия“ се добавя след думата „Литва“. 

г) В член 3, параграф 4 след първа алинея се добавя следната алинея: 

                                                 
1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88. 
2 ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81. 
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„Исландия може да разреши на пазара да бъде пуснат през летния период 

бензин със съдържание на етанол или метанол, чието максимално 

налягане на парите е 70 кРа, при условие че използваният етанол е 

биогориво или че намалението в емисиите на парникови газове 

благодарение на използването на метанол отговаря на критериите, 

посочени в член 7б, параграф 2.“ 

д) Членове 7a—7д не се прилагат спрямо Лихтенщайн. 

е) Член 7б, параграф 6 не се прилага спрямо държавите от ЕАСТ.“ 

3. Текстът на точка 6 (Директива 93/12/ЕИО на Съвета) се заличава. 

Член 2 

В точка 21аг (Директива 1999/32/ЕО на Съвета) от приложение XX към 

Споразумението за ЕИП се добавя следното тире: 

„- 32009 L 0030: Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

23 април 2009 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88).“ 

Член 3 

Текстовете на Директива 2009/30/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат 

публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са 

автентични. 

Член 4 

Настоящото решение влиза в сила на […] г., при условие че са внесени всички 

нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

. 

Член 5 

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 

  

                                                 
 [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.] 


