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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 248/2014 

av 13. november 2014 

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, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 86 og 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Norge har deltatt i og bidratt økonomisk til europeiske GNSS-programmer, virksomhet som følger av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008(1), og vil fortsette å delta i og bidra finansielt 
til virksomhetene som følger av forordning (EU) nr. 1285/2013(2) ved innlemming av nevnte 
forordninger i protokoll 31 til EØS-avtalen.

2) Norge og Island har interesse i alle tjenestene som tilbys gjennom systemet opprettet i forbindelse 
med Galileo-programmet, herunder offentlig regulert tjeneste (”PRS”).

3) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør derfor utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsbeslutning 1104/2011/EU av 25. oktober 2011 om regler for tilgang til den offentlige regulerte 
tjenesten som tilbys ved det verdensomspennende navigasjonssatellittsystem opprettet gjennom 
Galileo-programmet(3).

4) Norge kan bli PRS-deltaker på vilkårene omhandlet i artikkel 3 nr. 5 i beslutning nr. 1104/2011/EU.

5) Avtalen mellom Kongeriket Norge og Den europeiske union om framgangsmåter for sikker utveksling 
av fortrolige opplysninger(4), som ble undertegnet 22. november 2004, får anvendelse fra 1. desember 
2004.

6) Samarbeidsavtalen om satellittbasert navigasjon mellom Den europeiske union og dens medlemsstater 
og Kongeriket Norge(5), som ble undertegnet 22. september 2010, får midlertidig anvendelse fra 
1. mai 2011.

7) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 etter nr. 8aa skal nytt nr. 8ab lyde:

”8ab. a) EFTA-statene skal delta i de aktiviteter som kan følge av følgende unionsrettsakt:

– 32011 D 1104: Europaparlaments- og rådsbeslutning 1104/2011/EU av 25. oktober 
2011 om regler for tilgang til den offentlige regulerte tjenesten som tilbys ved det 
verdensomspennende navigasjonssatellittsystem opprettet gjennom Galileo-programmet 
(EUT L 287 av 4.11.2011, s. 1).

b) EFTA-statene kan bli PRS-deltakere forutsatt at avtalene nevnt i artikkel 3 nr. 5 bokstav a) 
og b) i beslutning 1104/2011/EU inngås.

c) EFTA-statenes deltaking i de ulike komiteer og ekspertgrupper i tilknytning til PRS skal tas 
opp i deres tilhørende forretningsorden.

d) Artikkel 10 i beslutning 1104/2011/EU får ikke anvendelse for EFTA-statene.

e) Dette nummer får ikke anvendelse for Liechtenstein.
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f) Med henblikk på Island skal dette nummer suspenderes inntil EØS-komiteen treffer annen 
beslutning.”

Artikkel 2

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

Artikkel 3

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.




