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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 191/2015

12.1.2017

2017/EØS/3/17

av 10. juli 2015
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/99/EF av 19. november 2008 om strafferettslig vern av
miljøet(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

Direktiv 2008/99/EF omhandler både rettsakter som er innlemmet i EØS-avtalen, og rettsakter som
ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

3)

EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg XX etter nr. 1l (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF) tilføyes følgende:
”1m. 32008 L 0009: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/99/EF av 19. november 2008 om
strafferettslig vern av miljøet (EUT L 328 av 6.12.2008, s. 28).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
Ettersom enkelte fellesskapsrettsakter oppført i direktiv 2008/99/EF ikke er innlemmet i EØSavtalen, får enhver henvisning til disse rettsaktene, til definisjoner i disse rettsaktene og til
lovovertredelser som gjelder handlinger som faller inn under virkeområdet til disse rettsaktene i
direktiv 2008/99/EF, ikke anvendelse for EFTA-statene. Disse rettsaktene er for øyeblikket:
i)

Rådsdirektiv 76/160/EØF av 8. desember 1975 om badevannets kvalitet,

ii)

Rådsdirektiv 79/409/EØF av 2. april 1979 om vern av viltlevende fugler,

iii)

Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og planter,

iv)

Rådsdirektiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 om fastsettelse av grunnleggende
sikkerhetsstandarder for vern av helsen til arbeidstakere og allmennheten mot fare forårsaket
av ioniserende stråling,

v)

Rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om vern av ville dyr og planter ved
kontroll av handelen med dem,

vi)

Rådsdirektiv 2003/122/Euratom av 22. desember 2003 om kontroll med innesluttede
radioaktive kilder med høy aktivitet og med ukontrollerte kilder,

vii)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/7/EF av 15. februar 2006 om styring av badevannets
kvalitet,

viii) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/44/EF av 6. september 2006 om kvaliteten på
ferskvann som må vernes eller forbedres for at fiskelivet kan opprettholdes,
ix)

(1)

Rådsdirektiv 2006/117/Euratom av 20. november 2006 om overvåking og kontroll av
overføring av radioaktivt avfall og brukt brensel.”

EUT L 328 av 6.12.2008, s. 28.
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Artikkel 2
Teksten til direktiv 2008/99/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

Felleserklæring fra avtalepartene
i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 191/2015 av 10. juli 2015 om innlemming av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/99/EF i EØS-avtalen
”Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/99/EF er basert på artikkel 175 TEF (nå artikkel 192 i TEUV) og
tar sikte på effektiv vern av miljøet. 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 2008/99/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.’

(*)

Forfatningsrettslige krav angitt.
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