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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 317/2019 

frá 13. desember 2019 

um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (Flutningastarfsemi) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/123 

frá 24. janúar 2019 um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við starfsemi neta fyrir 

rekstrarstjórnun flugumferðar og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 677/2011 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/123 fellir úr gildi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 677/2011, sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

3) XIII. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða gerðar á XIII. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi lið er bætt við á eftir lið 66xi (framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/903) í XIII. viðauka við EES-samninginn: 

„66xj. 32019 R 0123: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/123 frá  

24. janúar 2019 um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við starfsemi neta fyrir 

rekstrarstjórnun flugumferðar og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 677/2011 (Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2019, bls. 1). 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem 

hér segir: 

a) Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við samninginn ber að skilja hugtakið „aðildarríki(n)“ 

þannig að það taki til EFTA-ríkjanna, til viðbótar við merkingu þess í framkvæmdar-

reglugerðinni.  

b)  Að því er varðar EFTA-ríkin vísar hugtakið „netstjórnandi“ til netstjórnandans sem 

tilnefndur er af fastanefnd EFTA-ríkjanna. 

c)  Að því er varðar EFTA-ríkin vísar hugtakið „frammistöðumatsnefnd“ til frammi-

stöðumatsnefndar sem tilnefnd er af fastanefnd EFTA-ríkjanna. 

d)  Í 1. mgr. 4. gr. orðast „ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar samþykkt í samræmi við  

2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 549/2004“ sem „ákvörðun fastanefndar EFTA-

ríkjanna“ að því er varðar EFTA-ríkin. 

e)  Í 5. gr. orðast hugtakið „framkvæmdastjórnin“ sem „fastanefnd EFTA-ríkjanna“ að því 

er varðar EFTA-ríkin. 

f)  Í 6. gr. orðast hugtakið „framkvæmdastjórnin“ sem „fastanefnd EFTA-ríkjanna“ að því 

er varðar EFTA-ríkin.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 28, 31.1.2019, bls. 1. 

2020/EES/14/45 
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g)  Í k-lið 3. mgr. 7. gr. er orðunum „, fastanefnd EFTA-ríkjanna, Eftirlitsstofnun EFTA“ 

bætt við á eftir hugtakinu „framkvæmdastjórnina“ að því er varðar EFTA-ríkin. 

h)  Í 4. mgr. 7. gr. er orðunum „, fastanefnd EFTA-ríkjanna, Eftirlitsstofnun EFTA“ bætt við 

á eftir hugtakinu „framkvæmdastjórninni“. 

i)  Í b-lið 4. mgr. 18. gr. er orðunum „og einn fulltrúi Eftirlitsstofnunar EFTA“ bætt við á 

eftir hugtakinu „framkvæmdastjórnarinnar“. 

j)  Í 2. mgr. 19. gr. er eftirfarandi lið bætt við fyrsta undirliðinn:  

„j)  EFTA-ríkinu sem fer með formennsku í fastanefnd EFTA-ríkjanna.“ 

k)  Í 3. mgr. 22. gr., fyrsta málslið, er orðunum „, fastanefnd EFTA-ríkjanna, Eftirlitsstofnun 

EFTA“ bætt við á eftir orðunum „fyrir  framkvæmdastjórnina“. 

l)  Í 23. gr., fyrsta málslið, að því er varðar EFTA-ríkin, orðast hugtakið „Framkvæmda-

stjórnin“ sem „Eftirlitsstofnun EFTA“.“ 

2. Texti liðar 66wn (reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 677/2011) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/123, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 14. desember 2019, að því tilskildu að allar tilkynningar skv. 1. mgr. 103. gr. 

EES-samningsins hafi farið fram () 

4. gr. 

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

Gjört í Brussel 13. desember 2019. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Gunnar Pálsson 

formaður. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


