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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 280/2015 

av 30. oktober 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), protokoll 31 (om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter) og protokoll 37 (om listen omhandlet i artikkel 101) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 om unionsretningslinjer for utviklingen 

av et transeuropeisk transportnett og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU(1). 

2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig. 

3) Forordning (EU) nr. 1315/2013 opphever europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) nr. 

661/2010/EU, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg XIII og protokoll 37 bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 12 etter nr. 5 tilføyes følgende: 

”6. EFTA-statene skal delta i de aktiviteter som kan følge av følgende unionsrettsakt: 

– 32013 R 1315: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 

2013 om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett og om 

oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU (EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1). 

EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen nedsatt i henhold til artikkel 52, men skal ikke 

ha stemmerett.”  

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg XIII skal teksten i nr. 5 (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU) 

oppheves. 

Artikkel 3 

I EØS-avtalens protokoll 37 skal teksten i nr. 4 oppheves. 

Artikkel 4 

Teksten til forordning (EU) nr. 1315/2013 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1. 
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Artikkel 5 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den siste meddelelse etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er 

inngitt(). 

Artikkel 6 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2015. 

For EØS-komiteen 

Oda Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Erklæring fra EFTA-statene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 280/2015 av  

30. oktober 2015 om innlemming av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013  

i EØS-avtalen  

”I samsvar med framgangsmåten fastsatt i forordning (EU) nr. 1315/2013 artikkel 49 nr. 6 er tilpasninger 

til veiledende kart over transeuropeisk transportnett utvidet til særlige tredjestater, som fastsatt i vedlegg 

III, basert på avtaler på høyt plan om transportinfrastrukturnett mellom Unionen og berørte nabostater. 

EFTA-statene ber Unionen om å vurdere følgende tilpasninger av kart knyttet til deres områder og om å 

bekrefte at en avtale på høyt plan i betydningen av artikkel 49 nr. 6 er inngått. 

– Lufthavnen Vestmannaeyjar på Island skal fjernes fra det samlede nettet. 

– Sjøhavnen Landeyjahöfn på Island skal føyes til det samlede nettet. 

– Den 18 km lange veistrekningen på E18 inn til Oslo i Norge skal erstattes med den parallelle 

veistrekningen på E6 som en del av hovednettet. 

– Lufthavnene Rygge og Ørland i Norge skal føyes til det samlede nettet. 

– Sjøhavnene Kirkenes og Mo i Rana i Norge skal føyes til det samlede nettet. 

– Sjøhavnene Sandefjord og Ålesund i Norge skal fjernes fra det samlede nettet. 

– Sjøhavnene Grenland og Karmsund i Norge skal erstatte henholdsvis Porsgrunn og Kopervik i det 

samlede nettet.” 

Erklæring fra EU i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 280/2015 av 30. oktober 2015  

om innlemming av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 i EØS-avtalen 

”Unionen merker seg EFTA-statenes forslag til tilpasninger av kartene. Den bekrefter at endringene som 

det er anmodet om, er innenfor gjeldene krav fastsatt i forordning (EU) nr. 1315/2013 (heretter kalt 

forordningen), og at en avtale på høyt plan i betydningen av forordningens artikkel 49 nr. 6 dermed er 

inngått. Avtalen på høyt plan vil bli brukt som grunnlag for tilpasning av forordningens vedlegg III med 

hensyn til de veiledende kartene for de berørte EFTA-statene. I den forbindelse vil Kommisjonen anvende 

framgangsmåten fastsatt i forordningens artikkel 49 nr. 6.” 




