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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 280/2015 

frá 30. október 2015 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi), bókun 31 (um samvinnu á 

sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins) og bókun 37 (með skrá sem 

kveðið er á um í 101. gr.) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer 

á eftir, einkum ákvæða 86. og 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka samstarf aðildarríkja EES-samningsins þannig að það taki til reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 2013 um viðmiðunarreglur Sambandsins 

varðandi uppbyggingu samevrópska flutninganetsins og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 

661/2010/ESB (1). 

2) Bókun 31 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það til þess að þetta aukna samstarf geti 

átt sér stað. 

3) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013 fellur úr gildi ákvörðun Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 661/2010/ESB, en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella 

hana úr EES-samningnum. 

4) XIII. viðauki og bókun 37 við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Eftirfarandi bætist við á eftir 5. mgr. 12. gr. bókunar 31 við EES-samninginn: 

„6. EFTA-ríkin skulu taka þátt í starfsemi sem kann að leiða af eftirfarandi Sambandsgerð: 

– 32013 R 1315: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 

2013 um viðmiðunarreglur Sambandsins varðandi uppbyggingu samevrópska flutninga-

netsins og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 661/2010/ESB (Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, 

bls. 1). 

EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum nefndarinnar sem komið var á fót samkvæmt 52. gr. 

reglugerðarinnar, þó án atkvæðisréttar.“ 

2. gr. 

Texti 5. liðar (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 661/2010/ESB) í XIII. viðauka við EES-samninginn 

falli brott. 

3. gr. 

Texti 4. liðar bókunar 37 við EES-samninginn falli brott. 

4. gr. 

Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar-

tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, bls. 1. 

2017/EES/38/48 
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5. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samnings-

ins berst (*). 

6. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 30. október 2015. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Oda Sletnes 

formaður. 

  

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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Yfirlýsing EFTA-ríkjanna vegna ákvörðunar nr. 280/2015 frá 30. október 2015 um að fella  

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 inn í EES-samninginn 

„Í samræmi við málsmeðferðina sem kemur fram í 6. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013 eru 

breytingar á leiðbeinandi kortum yfir samevrópska flutninganetið sem er víkkað út til tiltekinna þriðju 

landa, eins og kemur fram í III. viðauka, gerðar á grundvelli samninga milli háttsettra aðila um net  

samgöngugrunnvirkja milli Sambandsins og hlutaðeigandi nágrannalanda. EFTA-ríkin hvetja Sambandið 

til að taka til athugunar eftirtaldar breytingar varðandi kort sem tengjast yfirráðasvæðum þeirra og að 

staðfesta að samkomulag milli háttsettra aðila, í skilningi 6. mgr. 49. gr., hafi náðst: 

– Flugvöllurinn í Vestmannaeyjum á Íslandi verði tekinn úr heildarnetinu. 

– Sjávarhöfnin Landeyjahöfn á Íslandi bætist við heildarnetið. 

– Í stað 18 km langs kafla vegarins E18 inn í borgina Ósló í Noregi komi samsíða vegarkafli á E6 

sem hluti af grunnnetinu. 

– Flugvellirnir Rygge og Ørland í Noregi bætist við heildarnetið. 

– Sjávarhafnirnar í Kirkenes og Mo i Rana í Noregi bætist við heildarnetið. 

– Sjávarhafnirnar í Sandefjord og Ålesund í Noregi verði teknar úr heildarnetinu. 

– Sjávarhafnirnar í Grenland og Karmsund í Noregi komi í stað hafnanna í Porsgrunn og Kopervik í 

heildarnetinu, í þeirri röð.“ 

Yfirlýsing ESB vegna ákvörðunar nr. 280/2015 frá 30. október 2015 um að fella reglugerð  

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 inn í EES-samninginn 

„Sambandið tekur mið af þeim breytingum á kortunum sem EFTA-ríkin leggja til. Það staðfestir að  

breytingarnar sem óskað er eftir séu í samræmi við hlutaðeigandi kröfur sem kveðið er á um í reglugerð 

(ESB) nr. 1315/2013 („reglugerðin“ í því sem fer hér á eftir) og þar af leiðandi að náðst hafi samkomulag 

milli háttsettra aðila í skilningi 6. mgr. 49. gr. reglugerðarinnar. Þessi samningur milli háttsettra aðila 

verður notaður sem grunnur að breytingum á III. viðauka við reglugerðina að því er varðar leiðbeinandi 

kort fyrir hlutaðeigandi EFTA-ríki. Framkvæmdastjórnin mun í þessu skyni beita málsmeðferðinni sem 

kemur fram í 6. mgr. 49. gr. reglugerðarinnar.“ 




