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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 317/2019 

av 13. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om 

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

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011, 

som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 66xi (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/903), skal nytt nr. 66xj lyde: 

”66xj. 32019 R 0123: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikk-

styring (ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 28 av 

31.1.2019, s. 1). 

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 

a) Uavhengig av bestemmelsene i avtalens protokoll 1 skal ordet ”medlemsstat(er)” forstås å 

omfatte, i tillegg til ordets betydning i gjennomføringsforordningen, EFTA-statene.  

b) Med hensyn til EFTA-statene, skal ordet ’nettverksforvalter’ vise til nettverksforvalteren 

som er utpekt av EFTA-statenes faste komité. 

c) Med hensyn til EFTA-statene skal ordene ’organ for ytelsesvurdering’ vise til organet for 

ytelsesvurdering utnevnt av EFTA-statenes faste komité. 

d) I artikkel 4 nr. 1, med hensyn til EFTA-statene, skal ordene ’kommisjonsbeslutning 

truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004’ forstås som 

’beslutning fra EFTA-statenes faste komité’. 

e) I artikkel 5, med hensyn til EFTA-statene, skal ordet ’Kommisjonen’ forstås som ’EFTA-

statenes faste komité’. 

f) I artikkel 6, med hensyn til EFTA-statene, skal ordet ’Kommisjonen’ forstås som ’EFTA-

statenes faste komité’.  

  

(1) EUT L 28 av 31.1.2019, s. 1. 
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g) I artikkel 7 nr. 3 bokstav k) skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité, EFTAs over-

våkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

h) I artikkel 7 nr. 4 skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité og EFTAs overvåkingsorgan’ 

tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

i) I artikkel 18 nr. 4 bokstav b) skal ordene ’og en representant for EFTAs over-

våkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

j) I artikkel 19 nr. 2 skal ny bokstav j lyde:  

’j) EFTA-staten som har formannskapet i EFTA-statenes faste komité.’ 

k) I artikkel 22 nr. 3 første punktum skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité, EFTAs 

overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordene ’for Kommisjonen’. 

l) I artikkel 23 første punktum, med hensyn til EFTA-statene, skal ordet ’Kommisjonen’ 

forstås som ’EFTAs overvåkingsorgan’.” 

2. Teksten i nr. 66wn (kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


