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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 98/97 
av 12. desember 1997 

 
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 

utenfor de fire friheter 
 

 
EØS-KOMITEEN HAR - 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 86 og 98, og 
 
ut fra følgende betraktninger: 
 
Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 73/97 av 26. 
september 1997(1). 
 
Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til også å omfatte EØS-relevante deler 
av Fellesskapets støtte til telematisk datautveksling mellom administrasjoner i 
Fellesskapet (IDA) (rådsavgjerd 95/468/EF)(2). 
 
Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 
1. januar 1997 -  
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens protokoll 31 skal ny artikkel 17 lyde: 
 

“Artikkel 17 
 

Telematisk datautveksling mellom administrasjoner (IDA) 
 
1. EFTA-statene skal fra 1. januar 1997 og i samsvar med arbeidsprogrammet i 
tillegg 3 til denne protokoll delta i prosjektene og tiltakene knyttet til 
fellesskapsprogrammet nevnt i nr. 4. 

                                                           
(1) Ennå ikke kunngjort. 
(2) EFT nr. L 269 av 11.11.1995, s. 23. 
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2. EFTA-statene skal bidra finansielt til programmet nevnt i nr. 4 i samsvar med 
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a).  
 
3. EFTA-statene skal, fra den dag samarbeidet om programmet nevnt i nr. 4 
innledes, delta fullt ut i de EØS-relevante deler av Komiteen for telematikk i 
administrasjoner (TAC) som bistår EF-kommisjonen i gjennomføringen, 
forvaltningen og utviklingen av programmet, med hensyn til de deler av programmet 
som er relevante for EØS. 
 
4. Følgende fellesskapsrettsakt er gjenstand for denne artikkel: 
 
- 395 D 0468: Rådsavgjerd 95/468/EF av 6. november 1995 om 

fellesskapsstøtte til telematisk datautveksling mellom administrasjonar i 
Fellesskapet (IDA) (EFT nr. L 269 av 11.11.1995, s. 23).” 

 
Artikkel 2 

 
Teksten i vedlegget til denne beslutning skal tilføyes til protokoll 31 som tillegg 3. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 13. desember 1997, forutsatt at EØS-komiteen har 
mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1 innen seks måneder 
etter denne beslutnings vedtaksdato. Den får anvendelse fra 1. januar 1997.  
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 12. desember 1997. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
      
         E. Bull 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
       
      G. Vik                    E. Gerner 
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VEDLEGG 

 til EØS-komiteens beslutning nr. 98/97 
 

“TILLEGG 3 TIL PROTOKOLL 31 
Telematisk datautveksling mellom administrasjoner (IDA) 

Arbeidsprogram 
 
EFTA-statene skal delta bare i følgende prosjekter og tiltak innenfor rammen av 
artikkel 2 i rådsavgjerd 95/468/EF av 6. november 1995 om fellesskapsstøtte til 
telematisk datautveksling mellom administrasjonar i Fellesskapet (IDA): 
 
- praktisk innføring av elektronisk post basert på X.400 
 
- horisontale tiltak - arkitektur, generiske tjenester, TESTA 
 
- horisontale tiltak - samtrafikkevne mellom nasjonale telematikksystemer 
 
- horisontale tiltak - generiske tjenester - overvåking av markedstilbud 
 
- horisontale tiltak - samtrafikkevne for informasjonsinnhold 
 
- horisontale tiltak - juridiske og sikkerhetsmessige spørsmål 
 
- tiltak for å fremme og øke kunnskapen om IDA 
 
- horisontale tiltak - kvalitetskontroll og prosjektstøtte 
 
- TESS (Telematics for Social Security) - telematikk på trygdeområdet = 

SOSENET (Social Security Network) - nett på trygdeområdet 
 
- EURES (EURopean Employment Services) - europeisk 

arbeidsformidlingstjeneste: 
 
 Liechtensteins eventuelle deltakelse skal vurderes ved utgangen av 1997, med 

forbehold for utfallet av vurderingen foretatt i fellesskap i samsvar med 
avtalens protokoll 15 artikkel 9. 

 
- EUPHIN (European Union Public Health Information Network) - Den 

europeiske unions informasjonsnett på området folkehelse 
 
-  ANIMO (Animal Movement) - forflytning av dyr 
 

Norge og Island skal delta fra den dato EØS-komiteens beslutning om å 
innlemme de relevante fellesskapsrettsakter i EØS-avtalen trer i kraft. 
Liechtensteins eventuelle deltakelse skal vurderes ved utgangen av 1998. 

 
- PHYSAN - felles sortsliste 
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- PHYSAN - Europhyt: 
 

EFTA-statene skal delta fra den dato EØS-komiteens beslutning om å 
innlemme de relevante fellesskapsrettsakter i EØS-avtalen trer i kraft. 
 

- SHIFT (System to assist the Health Controls of Imports of items at Frontier 
Inspections posts from Third countries) - system til støtte for hygienekontroll 
utført ved grensekontrollstasjoner ved import fra tredjestater: 

 
Norge og Island skal delta fra den dato EØS-komiteens beslutning om å 
innlemme de relevante fellesskapsrettsakter i EØS-avtalen trer i kraft.  
 
Liechtensteins eventuelle deltakelse skal vurderes ved utgangen av 1998. 
 

- ITCG (Illegal Traffic of Cultural Goods) - ulovlig handel med 
kulturgjenstander 

 
- SIMAP (Information System for Public Procurement) - informasjonssystem 

for offentlige innkjøp 
 
- TARIC (Integrated Tariff of the Community) - Fellesskapets integrerte 

tolltariff 
 
- EBTI (European Binding Tariff Info) - bindende europeiske 

tarifferingsopplysninger 
 
- TRANSIT - Fellesskapet/felles for medlemsstatene 
 
- CCN/CSI - felles kommunikasjonsnett 
 
- EIONET - nett for Det europeiske miljøvernbyrå 
 
- EMEA - nett for Det europeiske legemiddelvurderingsbyrå  
 

EFTA-statene skal delta fra den dato EØS-komiteens beslutning om å 
innlemme de relevante fellesskapsrettsakter i EØS-avtalen trer i kraft. 

 
-  DSIS (Distributed Statistical Information Services) - statistisk 

informasjonstjeneste 
 
- EXTRACOM 
 
- SERT (Statistiques d’Entreprises et Réseaux Télématiques) - statistikk over 

foretak og nett på telematikkområdet 
 
- STATEL - generiske tjenester (horisontale tiltak) 
 


