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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 156/2004 

 
av 29. oktober 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. 129/2004 

av 24. september 2004(1). 
 
2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsettelse av 

felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(2) ble innlemmet i avtalen ved 
EØS-komiteens beslutning nr. 61/2004 av 26. april 2004, med landspesifikke 
tilpasninger. 

 
3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1486/2003 av 22. august 2003 om fastsettelse 

av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens inspeksjoner av 
sikkerhet i sivil luftfart(3), skal innlemmes i avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XIII etter nr. 66j (kommisjonsforordning (EF) nr. 1217/2003) skal 
nytt nr. 66k lyde: 
 
”66k. 32003 R 1486: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1486/2003 av 22. august 2003 

om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av Kommisjonens 
inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart (EUT L 213 av 23.8.2003, s. 3). 

 
 Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 
 
 I artikkel 5 nr. 3 tilføyes følgende: 
 
                                                           
(1) EUT L 64 av 10.3.2005, s. 55, og EØS-tillegget til EUT nr. 12 av 10.3.2005, s. 41. 
(2) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. 
(3) EUT L 213 av 23.8.2003, s. 3. 
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 ”I forbindelse med de respektive inspeksjoner kan Kommisjonen henvende seg 
til nasjonale inspektører utpekt av EFTA-statene, og EFTAs 
overvåkningsorgan kan henvende seg til nasjonale inspektører utpekt av EF-
medlemsstatene. 

 
 Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan kan invitere hverandre til å delta 

som observatører til de respektive inspeksjonene.”” 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til forordning (EF) nr. 1486/2003 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 30. oktober 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, 29. oktober 2004. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
 
         Kjartan Jóhannsson 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
 
         Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
 

                                                           
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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