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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 318/2019 

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) 2019/317 

frá 11. febrúar 2019 um frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir samevrópska loftrýmið og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/317 fellir úr gildi, frá 1. janúar 2020, framselda reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013, sem hafa verið teknar upp í 

EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar brott úr EES-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 66xj (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/123): 

„66xk.  32019 R 0317: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/317 frá  

11. febrúar 2019 um frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir samevrópska loftrýmið og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013 (Stjtíð. 

ESB L 56, 25.2.2019, 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. 14. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við: 

„Ef matið varðar frammistöðuáætlanir og markmið sem varða eitt eða fleiri aðildarríki 

ESB og eitt eða fleiri EFTA-ríki skal Eftirlitsstofnun EFTA framkvæma matið að því er 

EFTA-ríki(n) varðar og framkvæmdastjórnin að því er varðar eitt eða fleiri aðildarríki 

ESB. Framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu eiga samstarf að þessu leyti 

og með það fyrir augum að taka samhljóða afstöðu í gegnum allt ferlið sem komið er á 

með þessari grein.“  

  

(1) Stjtíð. ESB L 56, 25.2.2019, bls. 1. 
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e)  Í 1. mgr. 15. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við: 

„Ef matið og endurskoðunin varðar frammistöðuáætlanir og markmið sem varða eitt eða 

fleiri aðildarríki ESB og eitt eða fleiri EFTA-ríki skal Eftirlitsstofnun EFTA framkvæma 

matið að því er EFTA-ríki(n) varðar og framkvæmdastjórnin að því er varðar eitt eða 

fleiri aðildarríki ESB. Framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu eiga 

samstarf að þessu leyti og með það fyrir augum að taka samhljóða afstöðu í gegnum allt 

ferlið sem komið er á með þessari grein.“ 

f)  Í 1. mgr. 18. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við: 

„Ef rökstudd beiðni varðar frammistöðuáætlanir sem varða eitt eða fleiri aðildarríki ESB 

og eitt eða fleiri EFTA-ríki skal Eftirlitsstofnun EFTA framkvæma matið að því er 

EFTA-ríki(n) varðar og framkvæmdastjórnin að því er varðar eitt eða fleiri aðildarríki 

ESB. Framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA skulu eiga samstarf að þessu leyti 

og með það fyrir augum að taka samhljóða afstöðu í gegnum allt ferlið sem komið er á 

með þessari grein.“ 

g)  Í 2. mgr. 19. gr. er eftirfarandi undirgrein bætt við: 

„Ef frammistöðuáætlun neta varðar bæði netstjórnandann sem framkvæmdastjórnin 

hefur tilnefnt og netstjórnandann sem fastanefnd EFTA-ríkjanna hefur tilefnt, skulu 

framkvæmdastjórnin og Eftirlitsstofnun EFTA eiga samstarf með það fyrir augum að 

taka samhljóða afstöðu.“ 

h) Í 1. mgr. og 3. og 4. mgr. 19. gr. orðast hugtakið „framkvæmdastjórn“, að því er varðar 

EFTA-ríkin, sem „Eftirlitsstofnun EFTA“.“ 

2.  Texti liðar 66xf (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013) og 66wm 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 391/2013) fellur brott frá 1. janúar 2020.“ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/317, 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. 

samningsins hafi farið fram (), eða á gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 317/2019 frá 13. desember 2019 (2), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

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. 

(2)  Stjtíð ESB L 68, 5.3.2020, bls. 72, og EES-viðbætir nr. 14, 5.3.2020, bls. 79. 


