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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 147/2007 

 
av 26. oktober 2007 

 
om endring av EØS-avtalens protokoll 23 om samarbeid mellom 

overvåkningsorganene (artikkel 58) 
 
 
 
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 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens protokoll 23 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 178/2004 av 

3. desember 2004(1). 
 
2) For å gjøre det mulig for EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-statene å delta i 

drøftelser innenfor det europeiske nettverk av konkurransemyndigheter som 
innebærer utveksling av fortrolige opplysninger i henhold til EF-traktatens artikkel 81 
og 82, kreves juridiske rammer for å muliggjøre utveksling av fortrolige opplysninger 
som ikke allerede er dekket av avtalen. Følgelig skal en ny artikkel 1A innlemmes i 
EØS-avtalens protokoll 23 – 

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens protokoll 23 etter artikkel 1 skal ny artikkel 1A lyde: 
 

”Artikkel 1A 
 
For å fremme enhetlig tolkning fra EFTAs overvåkningsorgans og EF-kommisjonens side av 
avtalens artikkel 53 og 54 og traktatens artikkel 81 og 82, kan EFTAs overvåkningsorgan 
og EFTA-statenes ansvarlige myndigheter tillates også å delta i møter av nettverket av 
offentlige myndigheter som det refereres til i innledende betraktning 15 i rådsforordning (EF) 
1/2003, bare med henblikk på drøfting av generelle spørsmål. EFTAs overvåkningsorgan, 
EF-kommisjonen og EFTA-statenes kompetente myndigheter skal ha mulighet til å gjøre 
tilgjengelig alle opplysninger som er nødvendige med henblikk på slike generelle drøftinger i 
                                                                 
(1) EUT L 133 av 26.5.2005, s. 35, og EØS-tillegget nr. 26 av 26.5.2005, s. 25. 
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dette nettverket. Opplysninger som gjøres tilgjengelig i denne sammenheng skal ikke 
benyttes til håndhevingsformål. Denne deltakelsen berører ikke EFTA-statenes og EFTAs 
overvåkningsorgans rett til deltakelse som gis i henhold til EØS-avtalen.” 

 
Artikkel 2 

 
Denne beslutning trer i kraft 27. oktober 2007, forutsatt 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, 26. oktober 2007 
 

For EØS-komiteen 
 

Stefán Haukur Jóhannesson 
 

Formann 
 

                                                                 
(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


