EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 86/2003
av 20. juni 2003
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 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. 100/2000
av 10. november 2000( 1).

2)

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlamentsog rådsavgjerd nr. 2045/2002/EF av 21. oktober 2002 om endring av avgjerd
nr. 1720/1999/EF om vedtaking av eit sett tiltak og åtgjerder for å sikre
samverknadsevne mellom og tilgang til transeuropeiske nett for elektronisk
datautveksling mellom administrasjonar (IDA)( 2).

3)

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlamentsog rådsvedtak nr. 2046/2002/EF av 21. oktober 2002 om endring av vedtak nr.
1719/1999/EF om eit sett retningslinjer, medrekna fastlegging av prosjekt av
felles interesse, på området transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling
mellom forvaltingar (IDA)( 3).

4)

Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid
mulig fra 1. januar 2003 –

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens protokoll 31 artikkel 17 nr. 4 gjøres følgende endringer:
1.

I annet strekpunkt (europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999) tilføyes
følgende:

(1) EFT L 7 av 11.1.2001, s. 32, og EØS-tillegget til EFT nr. 2 av 11.1.2001, s. 18.
(2) EFT L 316 av 20.11.2002, s. 1.
(3) EFT L 316 av 20.11.2002, s. 4.
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”, endret ved:
–

32002 D 2046: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2046/2002/EF av 21.
oktober 2002 (EFT L 316 av 20.11.2002, s. 4).”

2.
I tredje strekpunkt (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1720/1999)
tilføyes følgende:
”, endret ved:
–

32002 D 2045: Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 2045/2002/EF av 21.
oktober 2002 (EFT L 316 av 20.11.2002, s. 1).”
Artikkel 2

I avtalens protokoll 31 tillegg 3 nr. 1 (Prosjekter av felles interesse) gjøres følgende
endringer:
1.

Innledningen skal lyde:

”EFTA-statene skal delta i følgende prosjekter av felles interesse på området
transeuropeiske nett for datautveksling mellom administrasjoner i henhold til artikkel
3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999/EF, med endringer:”
2.

I del A (Generelt) skal nytt strekpunkt lyde:
”–

Opprettelse av nett som letter samarbeidet mellom juridiske
myndigheter (dette får anvendelse bare for Island og Norge).”

3.
I del B (Særskilte nett til støtte for ØMU samt fellesskapets politikk) gjøres
følgende endringer:
a)

Sjette strekpunkt skal lyde:
”–

b)

Telematikknett på områdene utdanning og kultur, informasjon,
kommunikasjon og audiovisuell sektor, bl.a. for å utveksle informasjon
om problemstillinger knyttet til innholdet i åpne nett, og for å fremme
utvikling av og fri formidling av nye audiovisuelle tjenester og
informasjonstjenester.”

Åttende strekpunkt skal lyde:
”–

Telematikknett på områdene turisme, miljø, forbrukervern og vern av
folkehelsen for å fremme informasjonsutvekslingen mellom partene i
denne avtale.”
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c)

Nye strekpunkter skal lyde:
”–

Telematikknett som bidrar til å nå målene i e-Europarogrammet og den
tilhørende tiltaksplanen, særlig kapittelet om e-forvaltning, som skal
komme innbyggere og næringsliv til gode.

–

Telematikknett for området immigrasjonspolitikk, særlig gjennom
innføringen av forbedret elektronisk datautveksling med de nasjonale
administrasjoner for å bedre informasjons- og samrådsrutinene (dette
får anvendelse bare for Island og Norge).”
Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 21. juni 2003, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( *).
Den får anvendelse fra 1. januar 2003.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende.
Utferdiget i Brussel, 20. juni 2003.
For EØS-komiteen

P. Westerlund
Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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