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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 139/2012

8.11.2012

2012/EØS/63/17

av 13. juli 2012
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 ”EØS-avtalen”,
særlig artikkel 86 og 98, og
på følgende bakgrunn:
1)

EØS-avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 122/2012 av 15. juni 2012(1).

2)

Et omfattende jordovervåkningssystem er av avgjørende betydning for en bærekraftig forvaltning av
Nord-Europa og Arktis.

3)

Norge har bidratt til utviklingen av det europeiske jordovervåkingsprogrammet (GMES), både
innenfor Det europeiske fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og
demonstrasjon (2007–2013) og som medlem av Den europeiske romorganisasjon.

4)

Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 911/2010 av 22. september 2010 om det europeiske jordovervåkingsprogrammet (GMES) og dets første driftsfase (2011–2013)(2).

5)

EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar
2012 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 gjøres følgende endringer:
1. Teksten i nr. 6 skal lyde:
”Vurdering av og større endringer i virksomhet innenfor Unionens rammeprogrammer for virksomhet
på området forskning og teknologisk utvikling som nevnt i nr. 5, 8a, 8c, 9 og 10, skal være underlagt
framgangsmåten fastsatt i EØS-avtalens artikkel 79 nr. 3.”
2. Etter nr. 8b skal nytt nr. 8c lyde:
”8c. a) EFTA-statene skal fra 1. januar 2012 delta i den virksomheten som kan følge av følgende
unionsrettsakt:
–

32010 R 0911: europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 911/2010 av 22. september
2010 om det europeiske jordovervåkingsprogrammet (GMES) og dets første driftsfase
(2011–2013) (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 1).

b) EFTA-statene skal bidra økonomisk til virksomheten nevnt i bokstav a) i samsvar med EØSavtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og protokoll 32.
c) EFTA-statene skal delta fullt ut, uten å ha stemmerett, i alle unionskomiteer som bistår
Europakommisjonen i forvaltningen, utviklingen og gjennomføringen av virksomheten nevnt
i bokstav a), det vil si GMES-komiteen, Sikkerhetsorganet og brukerforumet.
d) Dette nummer får ikke anvendelse for Liechtenstein.
e) Med henblikk på Island skal dette nummer midlertidig oppheves inntil EØS-komiteen treffer
annen beslutning.”

(1)
(2)

EUT L 270 av 4.10.2012, s. 46, og EØS-tillegget til EUT nr. 56 av 4.10.2012, s. 48.
EUT L 276 av 20.10.2010, s. 1.
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Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter EØS-avtalens
artikkel 103 nr. 1(3*).
Den får anvendelse fra 1. januar 2012.
Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2012.
For EØS-komiteen
Atle Leikvoll
Formann

(*)

Forfatningsrettslige krav angitt.
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