
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 145/2020 

av 25. september 2020 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområ-

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

og ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 nr. 6 i protokoll 31 skal avtalepartene fremme et 

hensiktsmessig samarbeid mellom kompetente organisasjoner, institusjo-

ner og andre organer på deres territorier der dette vil bidra til å styrke og 

utvide samarbeidet. Dette skal særlig gjelde saker som omfattes av virk-

somheten til Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring 

(CEDEFOP). 

2) Henvisningen til rådsforordning (EØF) nr. 337/75 i protokoll 31 til EØS-

avtalen bør erstattes med en henvisning til europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) 2019/128 av 16. januar 2019 om opprettelse av et europeisk 

senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og om oppheving 

av rådsforordning (EØF) nr. 337/75(1). 

3) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 4 nr. 6 skal teksten i fotnoten (rådsforord-

ning (EØF) nr. 337/75) lyde: 

”32019 R 0128: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/128 av 16. 

januar 2019 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet 

opplæring (Cedefop) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75 

(EUT L 30 av 31.1.2019, s. 90).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/128 på islandsk og norsk, som skal kunngjø-

res i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

  

(1)  EUT L 30 av 31.1.2019, s. 90. 



 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 26. september 2020, forutsatt at alle meddelelser 

etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 25. september 2020. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


