
EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 75/2005 

 
av 29. april 2005 

 
om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder 

utenfor de fire friheter 
 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret 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. 90/2004 av 8. 

juni 2004(1). 
 
2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 

rådsvedtak nr. 845/2004/EF av 29. april 2004 om endring av vedtak nr. 
163/2001/EF om iverksetting av et opplæringsprogram for yrkesutøvere i den 
europeiske audiovisuelle programindustri (MEDIA-opplæring) (2001-2005)(2), 
rettet ved EUT L 195 av 2.6.2004, s. 1. 

 
3) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 

rådsvedtak nr. 846/2004/EF av 29. april 2004 om endring av rådsbeslutning 
2000/821/EF om iverksetting av et program for å fremme utvikling, distribusjon og 
markedsføring av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA Plus – utvikling, 
distribusjon og markedsføring) (2001-2005)(3), rettet ved EUT L 195 av 2.6.2004, 
s. 2. 

 
4) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig 

fra 1. januar 2006 –  
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens protokoll 31 artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

                                                                 
(1) EUT L 349 av 25.11.2004, s. 52, og EØS-tillegget til EUT nr. 59 av 25.11.2004, s. 26. 
(2) EUT L 157 av 30.4.2004, s. 1.  
(3) EUT L 157 av 30.4.2004, s. 4. 



 
1. I nr. 4 fjerde strekpunkt (europaparlaments- og rådsvedtak nr. 163/2001/EF) skal 

nytt understrekpunkt lyde: 
 

”– 32004 D 0845: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 845/2004/EF av 29. 
april 2004 (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 1), rettet ved EUT L 195 av 
2.6.2004, s. 1.” 

 
2. I nr. 4 femte strekpunkt (rådsbeslutning 2000/821/EF) tilføyes følgende: 
 

”, endret ved: 
 
– 32004 D 0846: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 846/2004/EF av 29. 

april 2004 (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 4), rettet ved EUT L 195 av 
2.6.2004, s. 2.” 

 
Artikkel 2 

 
Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter 
avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 
Den får anvendelse fra 1. januar 2006. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 29. april 2005. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
 
         R. Wright 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
                                                                 
(*) Forfatningsrettslige krav angitt. 
 



 
         Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
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