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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 287/2014

Nr. 71/39

2015/EØS/71/34

av 12. desember 2014
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 rådsforordning (EU) nr. 598/2014 av 16. april 2014 om regler og framgangsmåter
for innføring av driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner i Unionen innenfor rammen av en
balansert metode, og om oppheving av direktiv 2002/30/EF(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

Forordning (EU) nr. 598/2014 opphever, med virkning fra 13. juni 2016, europaparlaments- og
rådsdirektiv 2002/30/EF(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØSavtalen med virkning fra 13. juni 2016.

3)

EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Teksten i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66f (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/30/EF) skal, med
virkning fra 13. juni 2016, lyde:
”32014 R 0598: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 598/2014 av 16. april 2014 om regler
og framgangsmåter for innføring av driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner i Unionen innenfor
rammen av en balansert metode, og om oppheving av direktiv 2002/30/EF (EUT L 173 av 12.6.2014,
s. 65).”
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) nr. 598/2014 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(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 135/2014 av 27. juni 2014(3)
trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.
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
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