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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 79/2010 

av 11. juni 2010 

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. 159/2009 av 

4. desember 2009(1). 
 
2) På bakgrunn av innlemmelsen av rettsaktene om Det felles europeiske luftrom i 

avtalen, og den viktige rollen til SESAR-prosjektet for den framtidige utviklingen av 
gjennomføringstiltak på dette området, og på bakgrunn av EFTA-statenes deltakelse 
i den offentlige finansieringen av prosjektet gjennom det sjuende rammeprogrammet 
for forskning og utvikling, bør det oppmuntres til passende samarbeid mellom 
avtalepartene på områder som omfattes av aktivitetene til SESAR-fellesforetaket og 
å innlemme i avtalen rådsforordning (EF) nr. 1361/2008 av 16. desember 2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 219/2007 om opprettelse av et fellesforetak for å 
utvikle en ny generasjon av det europeiske systemet for lufttrafikkstyring 
(SESAR)(2), med henblikk på å fremme deltakelse fra interessenter fra EFTA-
statene i SESAR-prosjektet. 

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

mulig –  
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens protokoll 31 artikkel 1 (Forskning og teknologisk utvikling) nr. 8b skal følgende 
tilføyes i fotnote 1: 

”, endret ved: 

                                                                 
(1) EUT L 62 av 11.3.2010, s. 65, og EØS-tillegget til EUT nr. 12 av 11.3.2010, s. 65. 
(2) EUT L 352 av 31.12.2008, s. 12. 
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– 32008 R 1361: Rådsforordning (EF) nr. 1361/2008 av 16. desember 2008 (EUT L 352 av 
31.12.2008, s. 12).” 

 

Artikkel 2 
 
Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter 
avtalens artikkel 103 nr. 1(∗), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 78/2010 av 
11. juni 2010(3) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 
 

Artikkel 3 
 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende. 
 

Utferdiget i Brussel, 11. juni 2010. 

For EØS-komiteen 

A. Seatter 

Formann 
 

                                                                 
(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
(3) EUT L 244 av 16.9.2010, s. 37, og EØS-tillegget til EUT nr. 49 av 16.9.2010, s. 36. 


