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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 38/2006 

 
av 10. mars 2006 

 
om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om særlig samarbeid på 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. 17/2006 av 

27. januar 2006(1). 
 
2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte rådsforordning (EF) 

nr. 2236/95 av 18. september 1995 om fastsettelse av generelle regler for tildeling 
av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett(2). 

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

rådsforordning (EF) nr. 1655/1999 av 19. juli 1999 om fastsettelse av generelle 
regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske 
nett, og endring av forordning (EF) nr. 2236/1995(3). 

 
4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 788/2004 av 21. april 2004 om 

endring av forordning (EF) nr. 2236/95, nr. 1655/2000, nr. 1382/2003 og 
nr. 2152/2003 med sikte på tilpassing av referansesummane for å ta omsyn til 
utvidinga av Den europeiske unionen(4) ble innlemmet gjennom EØS-komiteens 
beslutning nr. 90/2004(5) av 8. juni 2004. 

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

rådsforordning (EF) nr. 807/2004 av 21. april 2004 om endring av rådsforordning 
(EF) nr. 2236/95 om fastsettelse av generelle regler for tildeling av finansiell støtte 
fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett(6). 

                                                                 
(1) EUT L 92 av 30.3.2006, s. 46, og EØS-tillegget til EUT nr. 17 av 30.3.2006, s. 22. 
(2) EFT L 228 av 23.9.1995, s. 1. 
(3) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 1. 
(4) EUT L 138 av 30.4.2004, s. 17. 
(5) EUT L 349 av 25.11.2004, s. 52, og EØS-tillegget til EUT nr. 59 av 25.11.2004, s. 26. 
(6) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 46. 
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6) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1159/2005 av 6. juli 2005 om endring av rådsforordning (EF) 
nr. 2236/95 om fastsettelse av generelle regler for tildeling av finansiell støtte fra 
Fellesskapet på området transeuropeiske nett(7). 

7) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 1336/97/EF av 17. juni 1997 om et sett retningslinjer for trans-
europeiske telenett(8). 

8) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 1376/2002/EF av 12. juli 2002 om endring av vedtak nr. 1336/97/EF 
om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett(9). 

9) Samarbeidet med henblikk på forordning (EF) nr. 2236/95 og senere endringer av 
denne skal være begrenset til området transeuropeiske telenett. 

10) 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 2 gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 6 (Fremme av europeisk digitalt innhold i globale nett) skal nytt nr. 7 lyde: 

”7. EFTA-statene skal, med virkning fra 1. januar 2006, delta i de aktiviteter som 
måtte følge av følgende rettsakter, i den utstrekning de er knyttet til prosjekter 
av felles interesse på området transeuropeiske telenett: 

- 395 R 2236: Rådsforordning (EF) nr. 2236/95 av 18. september 1995 
om fastsettelse av generelle regler for tildeling av finansiell støtte fra 
Fellesskapet på området transeuropeiske nett (EFT L 228 av 23.9.1995, 
s. 1), endret ved: 

- 399 R 1655: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1655/1999 av 19. juli 1999 (EFT L 197 av 29.7.1999, s. 1), 

- 32004 R 0788: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 788/2004 av 21. april 2004 (EUT L 138 av 30.4.2004, s. 17), 

                                                                 
(7) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 16. 
(8) EFT L 183 av 11.7.1997, s. 12. 
(9) EFT L 200 av 30.7.2002, s. 1. 



 3 

- 32004 R 0807: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 807/2004 av 21. april 2004 (EUT L 143 av 30.4.2004, s. 46), 

- 32005 R 1159: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1159/2005 av 6. juli 2005 (EUT L 191 av 22.7.2005, s. 16). 

- 397 D 1336: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1336/97/EF av 
17. juni 1997 om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett (EFT 
L 183 av 11.7.1997, s. 12), endret ved: 

- 32002 D 1376: Europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 1376/2002/EF av 12. juli 2002 (EFT L 200 av 30.7.2002, 
s. 1).” 

2. Følgende avsnitt tilføyes i nr. 2: 

”Med henblikk på aktivitetene nevnt i nr. 7 skal EFTA-statene gi tilskudd til 
finansieringen av budsjettpostene 09 03 04 og 09 01 04 03 (transeuropeiske telenett), 
samt til de påfølgende tilsvarende budsjettpostene, i samsvar med avtalens artikkel 82 
nr. 1 bokstav a).” 

3. Teksten i nr. 3 skal erstattes med følgende: 

”EFTA-statene skal helt fra samarbeidet om programmene og tiltakene nevnt i nr. 5, 6 
og 7 begynner, delta fullt ut i EF-komiteene som bistår Kommisjonen i styringen, 
utviklingen og gjennomføringen av disse programmene og tiltakene.” 

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, 10. mars 2006 
 

For EØS-komiteen 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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R. Wright 

 
Formann 

 


