
 

 

  
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 100/2000 

 
frá 10. nóvember 2000 

 
um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn 

um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins 
 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður 
með bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir samningurinn, einkum 86. og 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1)  Bókun 31 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 98/97 frá 12. desember 1997(1).  
 
2) Ákvörðun ráðsins 95/468/EB frá 6. nóvember 1995 um framlag bandalagsins til 

fjarvirkra gagnaskipta milli stjórnsýslustofnana í bandalaginu (IDA) var felld inn í 
bókun 31 við samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 
98/97. 

 
3) Evrópudómstóllinn nam úr gildi ákvörðun ráðsins 95/468/EB hinn 28. maí 1998. 
 
4) Ráðstafanir sem framkvæmdastjórnin gerði á grundvelli ákvörðunar ráðsins 

95/468/EB, áður en Evrópudómstóllinn ógilti hana, gilda áfram. 
 
5)  Rétt er að efla samstarf samningsaðila þannig að það taki til ýmissa 

viðmiðunarreglna um samevrópsk net fyrir rafræn gagnaskipti milli 
stjórnsýslustofnana, að meðtalinni skilgreiningu verkefna sem þjóna 
sameiginlegum hagsmunum (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 
1719/1999/EB)(2), og ýmissa aðgerða og ráðstafana til að tryggja rekstrarsamhæfi 
og aðgang að samevrópskum netum fyrir rafræn gagnaskipti milli 
stjórnsýslustofnana (ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1720/1999/EB)(3). 

 
6)  Því ber að breyta bókun 31 við samninginn til þess að þetta aukna samstarf geti 

hafist þegar þessar gerðir bandalagsins öðlast gildi. 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

                                                 
(1) Stjt íð. EB L 193, 9.7.1998, bls. 55 og EES-viðbætir við St jtíð. EB nr. 27, 9.7.1998, bls. 107. 
(2) Stjt íð. EB L 203, 3.8.1999, bls. 1. 
(3) Stjt íð. EB L 203, 3.8.1999, bls. 9. 



 

 

 
1.  gr. 

 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 4. mgr. 17. gr. í bókun 31 við samninginn:  
 
1. Í stað inngangssetningarinnar komi eftirfarandi: 
 

,,Eftirfarandi gerðir bandalagsins eru efni þessarar greinar:“. 
 
2. Eftirfarandi undirliðir bætist við: 
 

,,-  399 D 1719: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1719/1999/EB frá 
12. júlí 1999 um viðmiðunarreglur um samevrópsk net fyrir rafræn 
gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana, að meðtalinni skilgreiningu verkefna 
sem þjóna sameiginlegum hagsmunum  (Stjtíð. EB L 203, 3.8.1999 bls. 1), 

 
-  399 D 1720: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1720/1999/EB frá 

12. júlí 1999 um samþykkt aðgerða og ráðstafana til að tryggja 
rekstrarsamhæfi og aðgang að samevrópskum netum fyrir rafræn 
gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana  (Stjtíð. EB L 203, 3.8.1999 bls. 9).“ 



 

 

 
2. gr. 

 
Eftirfarandi bætist við í lok 3. viðbætis við bókun 31 við samninginn: 
  
 
,,I. VERKEFNI SEM ÞJÓNA SAMEIGINLEGUM HAGSMUNUM 
 
 
EFTA-ríkin skulu taka þátt í eftirfarandi verkefnum sem þjóna sameiginlegum 
hagsmunum á sviði samevrópskra neta fyrir gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana, sem 
leiða af 1. mgr. 3. gr. ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1719/1999/EB:  

 
 

A.  ALMENNT 
 
 
- Frágangur þeirra neta sem þörf er á vegna starfsemi evrópskra skrifstofa og aðila 

og til styrktar þeim rammaákvæðum sem leiða af stofnun evrópsku 
skrifstofananna. 

 
-  Frágangur neta á sviðum er varða frjálsa för fólks, að svo miklu leyti sem þess er 

þörf til að styðja aðgerð samningsaðilanna samkvæmt samningnum. 
 

- Frágangur þeirra neta, sem innan ramma þessa samnings og við ófyrirséðar  
aðstæður, brýn þörf er á til styrktar aðgerð samningsaðilanna, m.a. til að vernda líf 
og heilsu manna, dýra og plantna, réttindi evrópskra neytenda, lífskilyrði 
einstaklinga á Evrópska efnahagssvæðinu og grundvallarhagsmuni 
samningsaðilanna. 

 
 
B. SÉRSTÖK NET TIL STYRKTAR MYNTBANDALAGI EVRÓPU OG 

STEFNUMÁLUM BANDALAGSINS OG STARFSEMI 
 
- Fjarvirkninet í tengslum við sjóði bandalagsins, einkum til að búa til tengibúnað 

við núverandi gagnagrunni bandalagsins til að auðvelda aðgang evrópskra 
samtaka, einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, að sjóðum bandalagsins. 



 

 

 
- Fjarvirkninet á sviði hagskýrslna, einkum í tengslum við söfnun og dreifingu á 

hagskýrsluupplýsingum. 
 
 
- Fjarvirkninet á sviði útgáfu opinberra skjala. 
 
 
- Fjarvirkninet fyrir iðnaðinn, einkum í tengslum við upplýsingaskipti á milli 

stjórnsýslustofnana sem sjá um iðnaðarmálefni og milli slíkra stofnana og 
iðnsamtaka vegna skipta á gögnum varðandi gerðarviðurkenningu ökutækja milli 
stjórnsýslustofnana, sem og í tengslum við þjónustu til að einfalda og bæta ferlið 
við útfyllingu stjórnsýslueyðublaða. 

 
 
- Fjarvirkninet í tengslum við stefnu í samkeppnismálum einkum með því að koma 

á bættum rafrænum gagnaskiptum við innlendar stjórnsýslustofnanir til að 
auðvelda upplýsinga- og samráðsferli. 

 
 
- Fjarvirkninet á sviði menningar, upplýsinga, samskipta og hljóð- og 

myndmiðlunar, einkum vegna skipta á upplýsingum um efni á opnum netum og til 
að stuðla að aukinni þróun og frjálsu flæði á sviði þjónustu sem varðar  hljóð- og 
myndmiðlunar og upplýsingatækni. 

 
 
- Fjarvirkninet á sviði samgangna, einkum til að auka skipti á gögnum um 

ökumenn, ökutæki og flutningsaðila. 
 
 
- Fjarvirkninet á sviði ferðamála, umhverfismála, neytendaverndar og verndunar á 

heilsu neytenda vegna upplýsingaskipta milli ríkjanna sem eiga aðild að þessum 
samningi. 

 



 

 

 
C.  NET MILLI STOFNANA 
 
- Fjarvirkninet til að efla upplýsingaskipti milli stofnana, einkum: 
 

- til að auðvelda fjöltyngi í upplýsingaskiptum milli stofnana, stjórnun á 
vinnuflæði við þýðingar og stuðningsgögn við þýðingar, þátttaka/skipti á 
grunnum á mörgum tungumálum og skipulagning á sameiginlegum aðgangi 
að íðorðagagnagrunni, og 

 
- skjalaskipti milli evrópskra skrifstofa og aðila og evrópskra stofnana. 

 
 
D. ALÞJÓÐAVÆÐING IDA-NETA 
 
 
- Útfærsla IDA-neta til EES, EFTA, Mið- og Austur-Evrópu og annarra tengdra 

landa, sem og sjö helstu iðnríkja heims og alþjóðastofnana, einkum á tryggingar-, 
heilbrigðis-, lyfja- og umhverfisnetum. 

 
 
II. ALMENNAR AÐGERÐIR OG RÁÐSTAFANIR 
 
 
EFTA-ríkin skulu taka þátt í eftirfarandi almennum aðgerðum og ráðstöfunum til að 
tryggja rekstrarsamhæfi og aðgang að samevrópskum netum fyrir rafræn gagnaskipti 
milli stjórnsýslustofnana (IDA) og sem leiða af 1. mgr. 3. gr. ákvörðunar Evrópuþingsins 
og ráðsins nr. 1720/1999/EB: 
 
- almenn þjónusta, 
 
- sameiginlegur búnaður og tækni, 
 
- rekstrasamhæfi upplýsingaefnis, 



 

 

 
- lagaleg málefni og öryggisráðstafanir, 
 
- gæðatrygging og –eftirlit, 
 
- rekstarsamhæfi við innlend og svæðisbundin  framtaksverkefni, 
 
- útbreiðsla á bestu starfsháttum.“ 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. desember 2000, að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-
nefndinni( ∗). 
  
Hún kemur til framkvæmda 3. ágúst 1999. 
 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
 
Gjört í Brussel 10. nóvember 2000. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 
 G. S. Gunnarsson 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
 P. K. Mannes  E. Gerner 
 
 
 
 

 
                                                 
(∗ ) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.    



 

 

 


