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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 61/2004 

 
av 26. april 2004 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

 
 
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 XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 2/2004 av 

6. februar 2004(1). 
 
2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002 av 16. desember 

2002 om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(2), skal 
innlemmes i avtalen. 

 
3) Islands særlige geografiske beliggenhet og lave befolkningstetthet samt 

sammensetningen av luftfartsflåten på innenlandsruter i Island, gjør at 
forordning (EF) nr. 2320/2002 ikke kan få anvendelse på innenriksflyginger på 
Islands territorium. De nasjonale sikkerhetstiltakene som gjelder for 
innenriksflyginger i Island gir et tilfredsstillende beskyttelsesnivå. 

 
4) I lys av Liechtensteins særlige situasjon som følge av den kombinerte 

virkningen av at landet dekker et svært lite territorium, at det har en spesiell 
geografisk struktur, at den samlede lufttrafikken i Liechtenstein er svært 
begrenset, at det ikke finnes noen internasjonale ruteflyginger til eller fra 
Liechtenstein og at den sivile luftfartsinfrastrukturen i Liechtenstein består av 
bare én helikopterhavn, bør forordning (EF) nr. 2320/2002 ikke få anvendelse 
på den eksisterende infrastrukturen for sivil luftfart på Liechtensteins 
territorium. 

 
5) Da de fleste norske regionale lufthavner ligger i fjerntliggende områder og de 

nasjonale sikkerhetstiltakene for innenriksflyginger gir et tilfredsstillende 
beskyttelsesnivå, bør ikrafttredelsesdatoen for forordning (EF) nr. 2320/2002 
justeres for enkelte regionale lufthavner –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

                                                 
(1) EUT L 116 av 22.4.2004, s. 42, og EØS-tillegget til EUT nr. 20 av 22.4.2004, s. 3.  
(2) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. 
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Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 
 
1. Etter nr. 66g (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF) skal nytt nr. 66h 
lyde: 
 
”66h. 32002 R 2320: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002 av 

16. desember 2002 om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil 
luftfart (EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1). 

 
 Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 
 

a) Tiltakene fastsatt i denne forordning får ikke anvendelse på 
innenriksflyginger ved flyplasser på Islands territorium. 

 
b) Tiltakene fastsatt i denne forordning får ikke anvendelse på den 

eksisterende infrastrukturen for sivil luftfart på Liechtensteins 
territorium. 

 
c) Forordningens bestemmelser skal gjennomføres senest 1. januar 2005 

for de norske regionale lufthavnene nevnt i tillegg 8 til vedlegg XIII, 
forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

 
i) Det skal ikke forekomme internasjonal ruteflyging til/fra 

lufthavnen. 
 
ii) Nødvendige kompensasjonstiltak skal være iverksatt ved 

norske lufthavner der forordningens bestemmelser 
gjennomføres fullstendig, med hensyn til luftfartøyer som 
ankommer fra hver av disse regionale lufthavnene – som skille 
mellom kontrollerte avreisepassasjerer og ankomstpassasjerer 
som ikke er kontrollert i henhold til standarden angitt i 
forordningen, og ny kontroll av passasjerer og bagasje – for å 
sikre at sikkerhetsnivået opprettholdes.” 

 
2. På slutten av vedlegg XIII tilføyes overskriften ”TILLEGG 8”. 
 
3. Teksten i vedlegget til denne beslutning skal tilføyes som teksten i tillegg 8 til 
vedlegg XIII. 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til forordning (EF) nr. 2320/2002 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort 
i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 
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Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 27. april 2004, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

 
Artikkel 4 

 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 26. april 2004. 
 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann  
 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
 
      Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
 

                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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VEDLEGG 
 

til EØS-komitébeslutning nr. 61/2004 
 
”Norske regionale lufthavner nevnt i tilpasning c) i nr. 66h (europaparlaments- og 
rådsforordning 2320/2002): 
 
ANDØYA (militær lufthavn med sivil trafikk) 
 
BÅTSFJORD 
 
BERLEVÅG 
 
FØRDE, Bringeland 
 
HAMMERFEST 
 
HASVIK 
 
HONNINGSVÅG, Valan 
 
LEKNES 
 
MEHAMN 
 
MO I RANA, Røssvoll 
 
MOSJØEN, Kjærstad 
 
NAMSOS 
 
NARVIK, Framnes 
 
ØRSTA/VOLDA, Hovden 
 
RØRVIK, Ryum 
 
RØST 
 
SANDANE, Anda 
 
SANDNESSJØEN, Stokka 
 
SOGNDAL, Haukåsen 
 
SØRKJOSEN 
 
STOKMARKNES, Skagen 
 
SVOLVÆR, Helle 
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VADSØ 
 
VÆRØY (helikopterhavn) 
 
VARDØ, Svartnes” 
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