13.9.2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 101/2012

Nr. 50/45

2012/EØS/50/28

av 30. april 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 ”avtalen”, særlig
artikkel 86 og 98, og
på følgende bakgrunn:
1)

Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 92/2011 av 19. juli 2011(1).

2)

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte rådsdirektiv 2008/114/EF av 8. desember
2008 om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å
beskytte den bedre(2) –

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens protokoll 31 artikkel 10 etter nr. 8 skal nytt nr. 9 lyde:
”9. a) Avtalepartene skal samarbeide med hverandre på de områder som omfattes av følgende rettsakt:
–

32008 L 0114: Rådsdirektiv 2008/114/EF av 8. desember 2008 om identifisering og utpeking
av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EUT L 345
av 23.12.2008, s. 75).

b) Med henblikk på å oppnå målene som er beskrevet i direktiv 2008/114/EF, skal avtalepartene
bruke de egnede former for samarbeid omhandlet i avtalens artikkel 80.
c) I henhold til avtalens artikkel 79 nr. 3 får avtalens del VII (Bestemmelser om organene), med
unntak av kapittel 3 avsnitt 1 og 2, anvendelse for dette nummer.”
Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens
artikkel 103 nr. 1(3*).
Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2012.
For EØS-komiteen
Gianluca Grippa
Fungerende formann

(1)
(2)
(*)

EUT L 262 av 6.10.2011, s. 64, og EØS-tillegget til EUT nr. 54 av 6.10.2011, s. 81.
EUT L 345 av 23.12.2008, s. 75.
Forfatningsrettslige krav angitt.

