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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 188/2015

av 10. juli 2015

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR –

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

og på følgende bakgrunn:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/123/EF av 21. oktober 2009 om endring av direktiv
2005/35/EF om forurensning fra skip og om innføring av sanksjoner for overtredelse(1) skal
innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

1. Tilpasningsteksten i nr. 56v (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF) oppheves.

2. I nr. 56v (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF) tilføyes følgende:

”, endret ved:

– 32009 L 0123: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/123/EF av 21. oktober 2009 (EUT L 280
av 27.10.2009, s. 52).”

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2009/123/EF 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 11. juli 2015, 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 10. juli 2015.

For EØS-komiteen

Atle Leikvoll

Formann

(1) EUT L 280 av 27.10.2009, s. 52.
(*) Forfatningsrettslige krav angitt.
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Felleserklæring fra avtalepartene

i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 188/2015 av 10. juli 2015 om innlemming av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/123/EF i EØS-avtalen

”Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/123/EF er basert på artikkel 80 TEF (nå artikkel 100 i TEUV) 
og tar sikte på å forbedre sikkerheten til sjøs og styrke vernet av det maritime miljø. Dette skal oppnås 
ved bruk av rettslige midler fastsatt i strafferetten. Avtalepartene er enige om at dette direktiv skal 
innlemmes i EØS-avtalen. Avtalepartene er enige om at innlemming av direktiv 2009/123/EF ikke berører 
virkeområdet for EØS-avtalen, og tar til etterretning at etter ikrafttredelse av TEUV kan det, i henhold 
til artikkel 83 nr. 2 TEUV, fastsettes minsteregler med hensyn til definisjon av straffbare handlinger og 
straff på et bestemt EU-politikkområde dersom dette ’viser seg å være avgjørende for å sikre en effektiv 
gjennomføring av Unionens politikk på et område som har vært omfattet av harmoniseringstiltak’. 
Framtidige lovgivningstiltak som er vedtatt i henhold til artikkel 83 nr. 2, vil ikke være relevante for EØS.”




