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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 128/2019 

av 8. mai 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) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse av en 

ramme for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 56y (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010), 

tilføyes følgende: 

”56z. 32017 R 0352: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om 

opprettelse av en ramme for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i 

havner (EUT L 57 av 3.3.2017, s. 1). 

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

I artikkel 1 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Når det gjelder EFTA-statene, får denne forordning anvendelse på følgende sjøhavner i det 

transeuropeiske transportnettet, som oppført i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/758 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 for å tilpasse vedlegg III til 

nevnte forordning(2): 

ISLAND 

Faxaflóahafnir/Sundahöfn 

Höfnin á Seyðisfirði 

Hafnir Fjarðabyggðar/Mjóeyrarhöfn Reyðarfirði 

Höfnin í Vestmannaeyjum 

Landeyjahöfn 

NORGE 

Bergen 

Grenland  

  

(1) EUT L 57 av 3.3.2017, s. 1. 

(2) EUT L 126 av 14.5.2016, s. 3, innlemmet ved EØS-komiteens beslutning nr. 197/2016, EUT L 80 av 22.3.2018, 

s. 42, og EØS-tillegget nr. 33 av 22.3.2018, s. 56. 
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Hammerfest 

Karmsund 

Kirkenes 

Kristiansand 

Kristiansund 

Larvik 

Mo i Rana 

Molde 

Moss 

Narvik 

Oslo 

Stavanger 

Trondheim 

Tønsberg.’” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/352 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt . 


