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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 109/2014

av 16. mai 2014

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, heretter kalt ”EØS-
avtalen”, særlig artikkel 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr . 1291/2013 av 11 . desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – 
rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014–2020) og om oppheving av beslutning  
nr . 1982/2006/EF(1) .

2) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr . 1292/2013 av 11 . desember 2013 om endring av forordning (EF)  
nr . 294/2008 om opprettelse av Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi(2) .

3) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1 . januar 
2014 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I artikkel 1 i EØS-avtalens protokoll 31 gjøres følgende endringer:

1 . I nr . 5 tilføyes følgende:

”– 32013 R 1291: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr . 1291/2013 av 11 . desember 
2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon 
(2014–2020) og om oppheving av beslutning nr . 1982/2006/EF (EUT L 347 av 20 .12 .2013, 
s . 104) .

 Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til programmet .”

2 . I nr . 11 bokstav a) tilføyes følgende:

”, endret ved:

– 32013 R 1292: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr . 1292/2013 av 11 . desember 
2013 om endring av forordning (EF) nr . 294/2008 om opprettelse av Det europeiske institutt 
for innovasjon og teknologi (2014–2020) (EUT L 347 av 20 .12 .2013, s . 174) .”

3 . Teksten i nr . 11 bokstav b) oppheves .

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter avtalens EØS-artikkel 103 nr . 1 er 
inngitt(*) .

Den får anvendelse fra 1 . januar 2014 .

(1) EUT L 347 av 20 .12 .2013, s . 104 .
(2) EUT L 347 av 20 .12 .2013, s . 174 .
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt .
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Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau .

Gjört í Brussel 16 . maí 2014 .

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður .


