EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 157/2022
av 29. april 2022
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 ut fra følgende betraktninger:
1)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1239 av 20. juni 2019 om
opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip og om oppheving
av direktiv 2010/65/EU(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

(2)

Forordning (EU) 2019/1239 opphever, med virkning fra 15. august 2025,
europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU(2), som er innlemmet i
EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning
fra 15. august 2025.

(3)

EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:
1. Etter nr. 56l (europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU) tilføyes
følgende:
”56la. 32019 R 1239: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1239
av 20. juni 2019 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering
fra skip og om oppheving av direktiv 2010/65/EU (EUT L 198 av
25.7.2019, s. 64).
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med
følgende tilpasning:
Med hensyn til EFTA-statene får artikkel 11 nr. 2 og
rapporteringspliktene angitt i nr. 7 i vedleggets del A ikke anvendelse.”
2. Teksten i nr. 56l (europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU) oppheves
med virkning fra 15. august 2025.

(1) EUT L 198 av 25.7.2019, s. 64.
(2) EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1.

Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) 2019/1239 på islandsk og norsk, som vil bli
kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 30. april 2022, 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 29. april 2022.
For EØS-komiteen
Nicolas von Lingen
Formann

() Forfatningsrettslige krav angitt.

