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(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

Dersom parallelle nett av lignende teknologioverføringsavtaler dekker mer enn 50 % av et relevant 
marked innenfor området som omfattes av EØS-avtalen, kan de to overvåkningsorganene innlede 
samarbeid med tanke på å vedta separate tiltak. Dersom de to overvåkningsorganene kommer til 
enighet om et relevant marked og om at det er formålstjenlig å vedta et tiltak i henhold til denne 
bestemmelse, skal Kommisjonen vedta en forordning rettet til de EF-medlemsstater og EFTAs 
overvåkningsorgan skal vedta en rekommandasjon med tilsvarende innhold rettet til den EFTA-stat 
eller de EFTA-stater som utgjør det aktuelle relevante marked.’”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 316/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*).

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 294/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU av 23. juni 2014 om ytterligere historiske 
luftfartsutslipp og ytterligere luftfartskvoter for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Den europeiske 
union(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Avtalen om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(2) 
(heretter kalt ”EØS-utvidelsesavtalen 2014”), undertegnet i Brussel 11. april 2014, har fått midlertidig 
anvendelse for sine underskriftsberettigede siden 12. april 2014, og denne beslutning får derfor 
midlertidig anvendelse i påvente av at EØS-utvidelsesavtalen 2014 skal tre i kraft.

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XX etter nr. 21aph (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 377/2013/EU) skal 
nytt nr. 21api lyde:

”21api. 32014 D 0389: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU av 23. juni 2014 om 
ytterligere historiske luftfartsutslipp og ytterligere luftfartskvoter for å ta hensyn til Kroatias 
tiltredelse til Den europeiske union (EUT L 183 av 24.6.2014, s. 135). ”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-utvidelsesavtalen 2014 trer i kraft, alt etter hva som 
inntreffer sist.

I påvente av at EØS-utvidelsesavtalen 2014 trer i kraft, får denne beslutning midlertidig anvendelse fra 13. 
desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 183 av 24.6.2014, s. 135.
(2) EUT L 170 av 11.6.2014, s. 18, og EØS-tillegget til EUT nr. 58 av 9.10.2014, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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