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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 196/2018 

av 21. september 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 om fastsettelse av felles 

krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008, 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om 

endring av forordning (EU) nr. 677/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008(2), 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011(3) og Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1035/2011(4), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 

oppheves i EØS-avtalen. 

3) Noen av bestemmelsene i forordning (EU) 2017/373 stammer fra bestemmelser fra Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) som gjelder bare for ICAOs europeiske region 

(ICAO EUR), som Island på grunn av sin geografiske beliggenhet ikke inngår i.  

4) Noen av bestemmelsene i forordning (EU) 2017/373 viser til EU-regelverk hvis virkeområde er 

begrenset til ICAOs europeiske (ICAO EUR) og afrikanske (ICAO AFI) region, og kan ikke 

anvendes på Island.  

5) Island, som ligger i ICAOs nordatlantiske region (ICAO NAT), er forpliktet til å gjennomføre og 

oppfylle de supplerende regionale bestemmelsene for ICAO NAT.  

6) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 66xf (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013) skal nytt nr. 66xg lyde: 

”66xg. 32017 R 0373: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 

om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre 

nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning 

(EF) nr. 482/2008, gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og 

(EU) 2016/1377, og om endring av forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 av 8.3.2017, 

s. 1).  

  

(1) EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1. 

(2) EUT L 141 av 31.5.2008, s. 5. 

(3) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15. 

(4) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23. 

2021/EØS/15/24 
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) Når det i forordningen og dens akseptable samsvarskriterier (AMC) / veiledningsmateriale (GM) 

vises til ICAO-bestemmelser som gjelder for ICAO EUR, skal det forstås slik at det ikke er et 

krav for Island, dersom Island oppfyller de regionale tilleggsbestemmelsene for ICAO NAT. 

ICAO NAT-bestemmelsene kan anses som AMC og GM for Island.  

b) Når det i forordningen vises til europeisk regelverk hvis virkeområde er begrenset til ICAO 

EUR/AFI, skal det forstås slik at det ikke er et krav for Island, med mindre Island uttrykkelig har 

erklært at nevnte regelverk gjelder på Island. Alternativt kommer nasjonalt regelverk eller 

gjeldende ICAO-bestemmelser til anvendelse.  

c) Alternative samsvarskriterier (AltMOC) bør ikke være nødvendig i tilfeller der Island oppfyller 

de regionale tilleggsbestemmelsene for ICAO NAT. 

d) I vedlegg II punkt ATM/ANS.AR.A.025 bokstav b) skal ordene ’, EFTAs overvåkingsorgan’ 

tilføyes etter ordet ’medlemsstatene’. 

e) I vedlegg II punkt ATM/ANS.AR.C.050 bokstav e) nr. 1 skal ordene ’og EFTAs 

overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

f) I vedlegg III punkt ATM/ANS.OR.D.005 bokstav c) skal ordene ’og, der det er relevant, EFTAs 

overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

g) I vedlegg III punkt ATM/ANS.OR.D.025: 

i) skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet 

’Kommisjonen’ i bokstav c), 

ii) skal ordene ’, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet 

’Kommisjonen’ i bokstav e).” 

2. I nr. 66wn (kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011) gjøres følgende endringer: 

a) Nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32017 R 0373: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 

(EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1).” 

b) Bokstav j) oppheves. 

3. Teksten i nr. 66wf (kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008), 66xb (Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1034/2011) og 66xc (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1035/2011) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 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 22. september 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 


