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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 39/2006 

 
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. 43/2005 av 

11. mars 2005(1). 
 
2) Rådsvedtak 2001/51/EF av 20. desember 2000 om iverksetting av et fellesskaps-

handlingsprogram med hensyn til Fellesskapets strategi for likestilling mellom kvinner 
og menn (2001–2005)(2) ble innlemmet i avtalens protokoll 31 gjennom EØS-
komiteens beslutning nr. 88/2001 av 19. juni 2001(3). 

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

rådsvedtak nr. 1554/2005/EF av 7. september 2005 om endring av rådsvedtak 
2001/51/EF om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med hensyn til 
Fellesskapets strategi for likestilling mellom kvinner og menn og vedtak 
nr. 848/2004/EF om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med henblikk 
på å fremme organisasjoner som er aktive på europeisk plan på området likestilling 
mellom menn og kvinner(4). 

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

fra 1. januar 2006. 
 

5) Innlemmelsen av vedtak nr. 1554/2005/EF i avtalens protokoll 31 er bare relevant 
med hensyn til rådsvedtak 2001/51/EF –  

 

                                                                 
(1) EUT L 198 av 28.7.2005, s. 45, og EØS-tillegget til EUT nr. 38 av 28.7.2005, s. 26. 
(2) EFT L 228 av 23.9.1995, s. 1. 
(3) EFT L 238 av 6.9.2001, s. 43, og EØS-tillegget til EUT nr. 44 av 6.9.2001, s. 34. 
(4) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 1 
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BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 

I avtalens protokoll 31 artikkel 5 nr. 8 fjerde strekpunkt (rådsvedtak 2001/51/EF) tilføyes 
følgende: 

”, som endret ved: 

- 32005 D 1554: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1554/2005/EF av 
7. september 2005 (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 9).” 

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 
 

R. Wright 
 

Formann 
 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
  


