EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 93/2008
av 4. juli 2008
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. 63/2007 av
15. juni 2007( 1).

2)

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlaments- og
rådsforordning (EF) 294/2008 av 23. oktober 2007 om opprettelse av Det
europeiske institutt for innovasjon og teknologi( 2).

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 etter nr. 10 skal nytt nr. 11 lyde:
”11.

a)

EFTA-statene skal delta fullt ut i Det europeiske institutt for innovasjon og
teknologi, heretter kalt ”instituttet”, opprettet ved følgende fellesskapsrettsakt:
–

32008 R 0294: Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) 294/2008 av 23. oktober 2007 om opprettelse av Det
europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EUT L 97 av
9.4.2007, s. 1).

(1) EUT L 304 av 22.11.2007, s. 43, og EØS-tillegget til EUT nr. 56 av 22.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 97 av 9.4.2007, s. 1.

1

b)

EFTA-statene skal bidra finansielt til virksomheten omhandlet i bokstav a) i
samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og protokoll 32.

c)

EFTA-statene skal la De europeiske fellesskaps protokoll om privilegier og
immunitet få anvendelse for instituttet.

d)

Som et unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre
tjenestemenn ved De europeiske fellesskap, kan statsborgere i EFTA-stater
som nyter fulle borgerrettigheter, tilsettes på kontrakt av instituttets daglige
leder.

e)

I samsvar med avtalens artikkel 79 nr. 3 får avtalens del VII (Bestemmelser
om organene) anvendelse på dette nummer.

f)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001
om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens
dokumenter, skal for anvendelsen av denne forordning gjelde for alle
instituttets dokumenter som også angår EFTA-statene.”
Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter
avtalens artikkel 103 nr. 1( *).
Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende.
Utferdiget i Brussel, 4. juli 2008.
For EØS-komiteen
Nikolaus von Liechtenstein
Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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