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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 110/2014

av 16. mai 2014

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

med henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt ”EØS-
avtalen”, særlig artikkel 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr . 1288/2013 av 11 . desember 2013 om opprettelse av «Erasmus+»: 
unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og om oppheving av avgjerd 
nr . 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF(1) .

2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1 . januar 
2014 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 4 gjøres følgende endringer:

1 . Etter nr . 2m skal nytt nr . 2n lyde:

”2n . EFTA-statene skal med virkning fra 1 . januar 2014 delta i følgende program:

– 32013 R 1288: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr . 1288/2013 av 11 . desember 
2013 om opprettelse av «Erasmus+»: unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom 
og idrett, og om oppheving av avgjerd nr . 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF 
(EUT L 347 av 20 .12 .2013, s . 50) .”

2 . Teksten i nr . 3 skal lyde:

 ”EFTA-statene skal bidra finansielt til programmene og tiltakene omhandlet i nr . 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 
2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m og 2n, i samsvar med avtalens artikkel 82 nr . 1 bokstav a) .”

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr . 1 er 
inngitt(*) .

Den får anvendelse fra 1 . januar 2014 .

Artikkel 3

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

Utferdiget i Brussel 16 . mai 2014 .

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa

Formann

(1) EUT L 347 av 20 .12 .2013, s . 50 .
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt .
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