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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 149/2011

av 2. desember 2011

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 samarbeids område, heretter kalt ”avtalen”, særlig 

artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 120/2011 av 21. oktober 2011(1).

2) Kommisjonsbeslutning av 30. juni 2010 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU av 

13. april 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføringen av de felles grunnleggende 

standardene for sikkerhet i sivil luftfart som inneholder opplysninger som nevnt i bokstav a) i 

artikkel 18 i forordning (EF) nr. 300/2008 skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 66hf (kommisjonsbeslutning C (2010) 774 endelig) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32010 D 3572: Kommisjonsbeslutning av 30. juni 2010 om endring av kommisjonsbeslutning 

2010/774/EU av 13. april 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføringen av de felles 

grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart som inneholder opplysninger som nevnt i 

bokstav a) i artikkel 18 i forordning (EF) nr. 300/2008.”

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2011, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser 

etter avtalens artikkel 103 nr. 1( ), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 56/2011 av 20. mai 

2011(2) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende.

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2011.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger
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