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Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 67/2009 

 
av 29. mai 2009 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret 
ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-
område, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 50/2009 av 

24. april 2009(1). 
 
2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002 om fastsettelse av 

felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(2) ble innlemmet i avtalen ved 
EØS-komiteens beslutning nr. 61/2004 av 26. april 2004(3), med nasjonale 
tilpasninger. 

 
3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av 

tiltak for gjennomføringen av de felles grunnleggende standardene for luftfarts-
sikkerhet(4) skal innlemmes i avtalen. 

 
4) Forordning (EF) nr. 820/2008 opphever kommisjonsforordning (EF) 

nr. 622/2003(5), som er innlemmet i avtalen og følgelig må oppheves i avtalen – 
 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XIII skal ny tekst i nr. 66i (kommisjonsforordning (EF) 
nr. 622/2003) lyde: 
 

                                                        
(1) EUT L 162 av 25.6.2009, s. 31, og EØS-tillegget til EUT nr. 33 av 25.6.2009, s. 19. 
(2) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. 
(3) EUT L 277 av 26.8.2004, s. 175, og EØS-tillegget til EUT nr. 43 av 26.8.2004, s. 159. 
(4) EUT L 221 av 19.8.2008, s. 8. 
(5) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. 
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”32008 R 0820: Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 av 8. august 2008 om 
fastsettelse av tiltak for gjennomføringen av de felles grunnleggende standardene for 
luftfartssikkerhet (EUT L 221 av 19.8.2008, s. 8).” 
 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til forordning (EF) nr. 820/2008 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 30. mai 2009, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(). 
 
 

Artikkel 4 
 

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

Utferdiget i Brussel, 29. mai 2009. 
 

For EØS-komiteen 
 

Alan Seatter 
 

Formann 
 

                                                        
() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


