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EØS-KOMITEE S BESLUT I G
nr. 148/2009
av 4. desember 2009
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og
på følgende bakgrunn:
1)

Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 101/2009 av
25. september 2009(1).

2)

Kommisjonsvedtak 2009/73/EF av 17. desember 2008 om endring av vedtak
2007/589/EF med hensyn til tilføyelse av retningslinjer for overvåking og
rapportering av utslipp av dinitrogenoksid(2) skal innlemmes i avtalen.

3)

Kommisjonsvedtak 2009/339/EF av 16. april 2009 om endring av vedtak
2007/589/EF med hensyn til innlemming av retningslinjer for overvåking og
rapportering for utslipp og tonnkilometerdata fra luftfartsvirksomhet(3) skal
innlemmes i avtalen.

4)

Overvåkingsplaner som framlegges av luftfartsoperatører overfor de ansvarlige
myndigheter i EFTA-statene og godkjennes av de sistnevnte i henhold til
kravene fastsatt i vedtak 2009/339/EF, vil bli ansett som godkjent i henhold til
bestemmelsene i vedtak 2009/339/EF vedlegg XIV avsnitt 6 og vedlegg XV
avsnitt 3, og anerkjennes som godkjent i gjennomføringen av EUs ordning for
handel med utslippskvoter fra luftfartsvirksomhet.

5)

Innlemmingen av vedtak 2009/339/EF før direktiv 2008/101/EF er innlemmet,
berører ikke tilsvarende innlemmingsprosedyrer i framtiden, og berører ikke
eventuelle forhandlinger om tilpasninger til direktiv 2008/101/EF –

BESLUTTET FØLGENDE:

( 1)
( 2)
( 3)

EUT L 304 av 19.11.2009, s. 18, og EØS-tillegget til EUT nr. 61 av 19.11.2009, s. 13.
EUT L 24 av 28.1.2009, s. 18.
EUT L 103 av 23.4.2009, s. 10.

1

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XX nr. 21am (kommisjonsvedtak 2007/589/EF) tilføyes følgende:
”, endret ved:
–

32009 D 0073: Kommisjonsvedtak 2009/73/EF av 17. desember 2008 (EUT
L 24 av 28.1.2009, s. 18),

–

32009 D 0339: Kommisjonsvedtak 2009/339/EF av 16. april 2009 (EUT L 103
av 23.4.2009, s. 10).”
Artikkel 2

Teksten til vedtak 2009/73/EF og 2009/339/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 5. desember 2009, eller dagen etter at EØS-komiteen har
mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(∗), 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, 4. desember 2009.
For EØS-komiteen
O.H. Sletnes
Formann

(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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