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РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП
№ 73/2006
от 2 юни 2006 година
за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични
области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране
на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и
по-специално член 98 от него,
като има предвид, че:
(1)

Протокол 31 към споразумението бе изменен с Решение № 38/2006 на Съвместния комитет на ЕИП от
10 март 2006 г. (1).

(2)

Подходящо е да се разшири сътрудничеството на договарящите се страни по споразумението, като се
включи Решение № 2113/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 14 декември 2005 г. за
изменение на Решение № 2256/2003/ЕО с оглед разширяване през 2006 г. на програмата за разпространение
на добрата практика и наблюдение и контрол на проучването на информацията и комуникационните
технологии (ITCs) (2).

(3)

Във връзка с това в протокол 31 от споразумението следва да бъдат внесени съответните изменения с цел
създаване на възможност това разширено сътрудничество да започне да се осъществява на практика от
1 януари 2006 г.,

РЕШИ:

Член 1
В член 2, параграф 5, деветото тире (Решение № 2256/2003/EО на Европейския парламент и на Съвета) от протокол
31 към споразумението се добавя следното подтире:
„— 32005 D 2113: (Решение № 2113/2005/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г.
(ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 34).“
Член 2
Настоящото решение влиза в сила на 3 юни 2006 г. в деня след получаването на последната нотификация до
Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението (*).
Настоящото решение се прилага от 1 януари 2006 г.
Член 3
Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския
съюз.
Съставено в Брюксел на 2 юни 2006 година.
За Съвместния комитет на ЕИП
Председател
R. WRIGHT

(1) ОВ L 147, 1.6.2006 г., стр. 58.
(2) ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 34.
(*) Не са посочени конституционни изисквания.

