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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 106/2019 

av 11. april 2019 

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 på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502 av 25. mars 2019 om felles regler som sikrer 

grunnleggende luftfartsforbindelser i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irlands utmelding av Unionen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører innlemming i EØS-avtalen av EUs ensidige beredskapstiltak vedtatt for å 

sikre at det indre marked skal fungere godt i tilfelle Det forente kongerike trer ut av EU uten en avtale. 

EØS-avtalen er ikke utformet for å håndtere forholdet mellom EØS-statene og Det forente kongerike, 

som en tredjestat. Innlemmingen godtas dermed unntaksvis og under forutsetning av at anvendelsen 

av beredskapstiltakene er begrenset til et svært kort tidsrom etter Det forente kongerikets uttreden. 

Innlemmingen skal ikke skape presedens for framtiden og for andre saker knyttet til EU-tiltak som 

gjelder tredjestater. 

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 64c (rådsdirektiv 96/67/EF), skal nytt nr. 64d lyde: 

”64d. 32019 R 0502: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502 av 25. mars 2019 om felles 

regler som sikrer grunnleggende luftfartsforbindelser i forbindelse med Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen (EUT L 85I av 27.3.2019, s. 49). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) Med hensyn til EFTA-statene får artikkel 4 nr. 3 ikke anvendelse. 

b) I artikkel 15 skal nytt nr. 4 lyde: 

’4. EFTA-statene skal delta fullt ut i komiteen nedsatt i henhold til nr. 1, og skal der ha de 

samme rettigheter og plikter som EUs medlemsstater, unntatt stemmerett.’” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/502 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 11. april 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 85I av 27.3.2019, s. 49. 

() 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, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 


