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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 291/2014

frá 12. desember 2014

um breyt ingu á XIII. við auka (Flutningastarf semi) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) 
nr. 390/2013 frá 3. maí 2013 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjón ustu og starf semi neta (1).

2) Sam kvæmt ákvæðum reglu gerð ar (ESB) nr. 390/2013 falla úr gildi, frá og með 1. janúar 2015, reglu-
gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 691/2010 (2) og fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda-
stjórn arinnar (ESB) nr. 1216/2011 (3), en þær gerðir hafa verið felldar inn í EES-samn ing inn og ber 
því að fella þær úr EES-samn ingnum frá og með 1. janúar 2015.

3) XIII. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XIII. við auka við EES-samn ing inn breytist sem hér segir:

1. Eftir far andi bætist við í lið 66wn (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 677/2011):

„eins og henni var breytt með:

– 32013 R 0390: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 390/2013 frá 
3. maí 2013 (Stjtíð. ESB L 128, 9.5.2013, bls. 1).“

2. Eftir far andi liður bætist við á eftir lið 66xe (fram kvæmd ar ákvörð un fram kvæmda stjórn arinnar 
2014/132/ESB):

„66xf. 32013 R 0390: Fram kvæmd ar reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 390/2013 frá 
3. maí 2013 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjón ustu og starf semi neta (Stjtíð. ESB 
L 128, 9.5.2013, bls. 1).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Ákvæði 1. mgr. 3. gr., að því er varðar EFTA-ríkin, hljóði svo:

 „Ef fastanefnd EFTA-ríkjanna ákveður að skipa frammistöðumatsnefnd til að að stoða 
Eftir lits stofn un EFTA við fram kvæmd frammistöðukerfis, skal slík skipun gilda í 
ákveðinn tíma sem samsvarar við mið un ar tímabilunum. Ef fram kvæmda stjórn in hefur 
skipað frammistöðumatsnefnd, skal fastanefnd EFTA-ríkjanna leitast við að skipa sams 
konar nefnd með sam bæri legum skil yrðum til að sinna sömu verk efn um, að því er 
varðar EFTA-ríkin.“

b) Eftir far andi undirgrein bætist við í 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 18. gr.:

 „Ef matið varðar frammistöðuáætlanir og frammistöðumark mið, sem tengjast einu eða 
fleiri aðild ar ríkjum ESB og einu eða fleiri EFTA-ríkjum, skal Eftir lits stofn un EFTA 
fram kvæma matið að því er varðar EFTA-ríkin og fram kvæmda stjórn in að því er varðar 
aðild ar ríki ESB. Fram kvæmda stjórn in og Eftir lits stofn un EFTA skulu í þessu tilliti 
starfa saman í því skyni að móta sömu afstöðu á meðan á máls með ferð inni, sem mælt 
er fyrir um í þessari grein, stendur.“

c) Eftir far andi undirgrein bætist við í 1. mgr. 15. gr.:

(1) Stjtíð. ESB L 128, 9.5.2013, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 201, 3.8.2010, bls. 1.
(3) Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2011, bls. 3.
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 „Ef matið varðar frammistöðuáætlanir og frammistöðumark mið, sem tengjast einu eða 
fleiri aðild ar ríkjum ESB og einu eða fleiri EFTA-ríkjum, skal Eftir lits stofn un EFTA 
fram kvæma matið að því er varðar EFTA-ríkin og fram kvæmda stjórn in að því er varðar 
aðild ar ríki ESB. Fram kvæmda stjórn in og Eftir lits stofn un EFTA skulu í þessu tilliti 
starfa saman í því skyni að móta sömu afstöðu á meðan á máls með ferð inni, sem mælt er 
fyrir um í þessari grein, stendur.“

d) Eftir far andi undirgrein bætist við í 2. mgr. 18. gr.:

 „Ef starfrænt loftrýmisumdæmi tekur til loftrýmisumdæmis eins eða fleiri aðild ar ríkja 
ESB og eins eða fleiri EFTA-ríkja, skal Eftir lits stofn un EFTA sinna þeim verk efn um og 
fara með þær heim ildir sem koma fram í þessum lið, að því er varðar EFTA-ríkin, og 
fram kvæmda stjórn in, að því er varðar aðild ar ríki ESB. Fram kvæmda stjórn in og Eftir-
lits stofn un EFTA skulu í þessu tilliti starfa saman í því skyni að móta sömu afstöðu.“

e) Eftir far andi undirliður bætist við í 3. mgr. 18. gr.:

 „Ef frammistöðuáætlun netanna tengist bæði netstjórn anda sem fram kvæmda stjórn-
in hefur skipað og netstjórn anda sem fastanefnd EFTA-ríkjanna hefur skipað, skulu 
fram kvæmda stjórn in og Eftir lits stofn un EFTA starfa saman í því skyni að móta sömu 
afstöðu.“

f) Eftir far andi undirliður bætist við í 4. mgr. 18. gr.:

 „Ef frammistöðuáætlanir og frammistöðumark mið tengjast einu eða fleiri aðild ar ríkjum 
ESB og einu eða fleiri EFTA-ríkjum, skulu fram kvæmda stjórn in og Eftir lits stofn un 
EFTA starfa saman í því skyni að gefa nefndinni um samevrópskt loftrými sam eigin lega 
skýrslu um það hvort frammistöðumark miðin hafi náðst.““

g) Orðin „Eftir lits stofn un EFTA“ komi í stað orðsins „fram kvæmda stjórn in(ni)“ í 3. og  
4. mgr. 18. gr., að því er varðar EFTA-ríkin.“

3. Texti liðar 66xa (reglu gerð fram kvæmda stjórn arinnar (ESB) nr. 691/2010) falli brott frá og með  
1. janúar 2015.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 390/2013, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr. 

Ákvörð un þessi öðlast gildi 13. desember 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist (*), eða gildis töku dag ákvörð un ar sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar  
nr. 135/2014 frá 27. júní 2014 (4), hvort sem ber upp síðar. 

4. gr. 

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 12. desember 2014.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
(4) Stjtíð. ESB L 342, 27.11.2014, bls. 42, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 71, 27.11.2014, bls. 40.


