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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 131/2006 

 
av 27. oktober 2006 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 123/2006 av 

22. september 2006(1). 
 
2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 336/2006 av 15. februar 2006 om 

gjennomføring av Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM) i Fellesskapet 
og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 3051/95(2) skal innlemmes i avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 
 
1. Etter nr. 56t (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/65/EF) skal nytt nr. 56u lyde: 
 

”56u. 32006 R 0336: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 336/2006 av 
15. februar 2006 om gjennomføring av Den internasjonale norm for 
sikkerhetsstyring (ISM) i Fellesskapet og om oppheving av rådsforordning 
(EF) nr. 3051/95 (EUT L 64 av 4.3.2006, s. 1).” 

 
 Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 
 
 Med henblikk på Norge skal artikkel 3 nr. 2 bokstav e) lyde som følger: 
 

                                                                 
(1) EUT L 333 av 30.11.2006, s. 52, og EØS-tillegget til EUT nr. 60 av 30.11.2006, s. 39. 
(2) EUT L 64 av 4.3.2006, s. 1. 
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”andre passasjerskip enn: 
 
i) roro-passasjerferger og 
 
ii) passasjerskip under norsk flagg og med mer enn 100 passasjerer 
 
som går i fart i havområder i klasse C og D som definert i artikkel 4 i 
direktiv 98/18/EF.” 

 
2. Teksten i nr. 56c (rådsforordning (EF) nr. 3051/95) oppheves. 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til forordning (EF) nr. 336/2006 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 28. oktober 2006, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 

Artikkel 4 
 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende. 
 
 

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2006 
 

For EØS-komiteen 
 

Oda Helen Sletnes 
 

Formann 
 

                                                                 
(*) Forfatningsrettslige krav angitt. 
 


