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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 100/2000 
av 10. november 2000 

 
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 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 98/97 av 12. 

desember 1997(1). 
 
2) Rådsavgjerd 95/468/EF av 6. november 1995 om fellesskapsstøtte til telematisk 

datautveksling mellom administrasjonar i Fellesskapet (IDA) ble innlemmet i avtalen 
ved EØS-komiteens beslutning nr. 98/97. 

 
3) Rådsavgjerd 95/468/EF ble 28. mai 1998 opphevet av EF-domstolen.  
 
4) Virkningene av tiltak truffet av Kommisjonen på grunnlag av rådsavgjerd 95/468/EF 

før den ble opphevet av EF-domstolen, opprettholdes. 
 
5) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte et sett retningslinjer, 

herunder fastlegging av prosjekter av felles interesse, på området transeuropeiske 
nett for elektronisk datautveksling mellom administrasjoner (IDA) 
(europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999/EF)(2) og et sett tiltak og 
virkemidler for å sikre samvirkningsevne mellom og tilgang til transeuropeiske nett 
for elektronisk datautveksling mellom administrasjoner (IDA) (europaparlaments- 
og rådsavgjerd nr. 1720/1999/EF)(3). 

                                                                 
(1) EFT L 193 av 9.7.1998, s. 55, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av 9.7.1998, s. 107. 
(2) EFT L 203 av 3.8.1999, s. 1. 
(3) EFT L 203 av 3.8.1999, s. 9. 
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6) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig 

fra tidspunktet for nevnte fellesskapsrettsakters ikrafttredelse –  
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens protokoll 31 artikkel 17 nr. 4 gjøres følgende endringer: 
 
1. Det innledende punktum skal lyde: 
 

“Følgende fellesskapsrettsakter omfattes av denne artikkel:”. 
 
2. Nye strekpunkter skal lyde: 
 

“– 399 D 1719: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999/EF av 12. juli 
1999 om eit sett retningslinjer, medrekna fastlegging av prosjekt av felles 
interesse, på området transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling 
mellom forvaltingar (IDA) (EFT L 203 av 3.8.1999, s. 1), 

 
– 399 D 1720: Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1720/1999/EF av 12. juli 

1999 om vedtaking av eit sett tiltak og åtgjerder for å sikre samverknadsevne 
mellom og tilgang til transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom 
forvaltingar (IDA) (EFT L 203 av 3.8.1999, s. 9).” 

 
Artikkel 2 

 
Følgende tilføyes på slutten av tillegg 3 til avtalens protokoll 31: 
 
“I. PROSJEKTER AV FELLES INTERESSE 
 
EFTA-statene skal delta i følgende prosjekter av felles interesse på området 
transeuropeiske nett for datautveksling mellom administrasjoner i henhold til artikkel 3 nr. 1 i 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999/EF: 
 
A. GENERELT 
 
– Opprettelse av de nett som er nødvendige for at de europeiske byråer og organer 

skal kunne utøve sin virksomhet, og til støtte for den rettslige ramme som følger av 
opprettelsen av de europeiske byråer. 

 
– Opprettelse av nett på tiltaksområder knyttet til fri bevegelighet for personer, i den 

utstrekning det er nødvendig for å støtte tiltak truffet av partene i denne avtale i 
henhold til avtalen. 
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– Opprettelse av de nett som innenfor rammen av denne avtale og under uforutsette 

omstendigheter er umiddelbart nødvendige for å støtte tiltak truffet av partene i 
denne avtale blant annet for å verne menneskers, dyrs og planters liv og helse, 
europeiske forbrukeres rettigheter, levevilkårene for personer innenfor Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde eller avtalepartenes grunnleggende 
interesser. 

 
B. SÆRSKILTE NETT TIL STØTTE FOR ØMU SAMT FELLESSKAPETS 

POLITIKK OG VIRKSOMHET 
 
– Telematikknett i forbindelse med fellesskapsfinansiering, bl.a. med sikte på å 

opprette et grensesnitt til eksisterende kommisjonsdatabaser for å lette tilgangen til 
Fellesskapets finansieringskilder for europeiske organisasjoner, særlig SMB. 

 
– Telematikknett på statistikkområdet, bl.a. med hensyn til innsamling og distribusjon 

av statistisk informasjon. 
 
– Telematikknett på området offentliggjøring av offisielle dokumenter. 
 
– Telematikknett i industrisektoren, bl.a. med hensyn til utveksling av informasjon 

mellom administrasjoner med ansvar for industrispørsmål og mellom slike 
administrasjoner og industriforbund, utveksling av data om typegodkjente 
motorvogner mellom administrasjoner samt tjenester for å forenkle og forbedre 
prosessene ved utfylling av skjemaer til det offentlige. 

 
– Telematikknett på området konkurransepolitikk, bl.a. ved gjennomføring av 

forbedret elektronisk datautveksling med nasjonale administrasjoner for å gjøre 
informasjons- og samrådsordningene mer effektive. 

 
– Telematikknett på områdene kultur, informasjon, kommunikasjon og audiovisuell 

sektor, bl.a. for å utveksle informasjon om problemstillinger knyttet til innholdet i 
åpne nett, og for å fremme utvikling og fri formidling av nye audiovisuelle tjenester 
og informasjonstjenester. 

 
– Telematikknett i transportsektoren, bl.a. til støtte for utveksling av data om førere, 

kjøretøyer og transportører. 
 
– Telematikknett på områdene turisme, miljø, forbrukervern og vern av forbrukernes 

helse til støtte for informasjonsutvekslingen mellom partene i denne avtale. 
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C. MELLOMINSTITUSJONELLE NETT 
 
– Telematikknett til støtte for informasjonsutveksling mellom institusjoner, bl.a. 
 

– for å fremme flerspråklighet i informasjonsutvekslingen mellom institusjoner 
gjennom metoder til forvaltning av oversettelsesoppdrag og 
oversettelsesverktøy, felles utnyttelse og utveksling av 
flerspråklighetsressurser og tilrettelegging av felles tilgang til 
terminologidatabaser, og 

 
– i forbindelse med felles håndtering av dokumenter mellom europeiske byråer 

og organer og de europeiske institusjoner. 
 
D. GLOBALISERING AV IDA-NETT 
 
– Utvidelse av IDA-nett til også å omfatte EØS, EFTA, sentral- og østeuropeiske 

land og andre assosierte land samt G7-landene og internasjonale organisasjoner, 
særlig med hensyn til nett på områdene trygd, helsepleie, legemidler og miljø. 

 
II. HORISONTALE TILTAK OG VIRKEMIDLER  
 
EFTA-statene skal delta i følgende horisontale tiltak og virkemidler for å sikre 
samvirkningsevne mellom og tilgang til transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling 
mellom administrasjoner (IDA) i henhold til artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 
rådsavgjerd nr. 1720/1999/EF: 
 
– Fellestjenester 
 
– Felles verktøy og teknikker 
 
– Samvirkningsevne for informasjonsinnhold 
 
– Juridiske og sikkerhetstekniske referanser 
 
– Kvalitetssikring og kvalitetskontroll 
 
– Samvirkningsevne med nasjonale og regionale initiativer 
 
– Spredning av beste praksis.” 
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Artikkel 3 
 

Denne beslutning trer i kraft 15. desember 2000, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 
Den får anvendelse fra 3. august 1999. 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 10. november 2000. 
 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         G.S. Gunnarsson 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes                 E. Gerner 
 

                                                                 
(*) Forfatningsrettslige krav angitt. 
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