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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 163/2003 

 
frá 7. nóvember 2003 

 
um breytingu á bókun 30 við EES-samninginn um sérstök ákvæði varðandi 

skipulagningu samvinnu á sviði hagskýrslugerðar 
 

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 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Bókun 30 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 99/2000 frá 27. maí 2000 ( 1). 
 
2) Hagskýrsluáætlun EES skal byggð á ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

2367/2002/EB frá 16. desember 2002 um hagskýrsluáætlun bandalagsins 2003 til 
2007 ( 2) og ná til þeirra liða áætlunarinnar sem nauðsynlegir eru til að unnt sé að 
lýsa og fylgjast með öllum þeim efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu þáttum 
Evrópska efnahagssvæðisins sem máli skipta. 

 
3) Í hagskýrsluáætlun EES skal taka mið af ákvæðum reglugerðar ráðsins (EB) nr. 

322/97 frá 17. febrúar 1997 um hagskýrslur bandalagsins ( 3). 
 
4) Af þessum sökum ber að breyta bókun 30 við samninginn til þess að aukið samstarf 

geti hafist 1. janúar 2003. 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
Bókun 30 við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi bætist við á undan 1. mgr.: 
 

„I. Hagskýrsluáætlun 1998 til 2002“ 
 
2. Eftirfarandi bætist við á eftir 7. mgr.: 
 

„II. Hagskýrsluáætlun 2003 til 2007 
 
1. Ráðstefna fulltrúa frá hagstofum aðildarríkjanna, Hagstofu Evrópubandalaganna 

(Eurostat) og skrifstofu hagskýrsluráðgjafa EFTA-ríkjanna (OSA EFTA) skal leiða 
samstarf á sviði hagskýrslugerðar og semja áætlanir og verklagsreglur fyrir slíkt 
samstarf í góðu samræmi við áætlanir og verklagsreglur bandalagsins og fylgjast 
með framkvæmd þeirra. Þessi ráðstefna og hagskýrsluáætlunarnefndin (HÁN) 

                                                 
(1) Stjtíð. EB L 7, 11.1.2001, bls. 29 og EES-viðbætir við St jtíð. EB nr. 2, 11.1.2001, bls. 16. 
(2) Stjtíð. EB L 358, 31.12.2002, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. 
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skulu skipuleggja störf sín í tengslum við bókun þessa á sameiginlegum fundum 
með heitinu HÁN/EES-ráðstefna í samræmi við sérstakar starfsreglur sem 
HÁN/EES-ráðstefnan setur. 
 

2. Hagskýrsluáætlun bandalagsins 2003 til 2007, sem kveðið er á um í ákvörðun 
Evrópuþingsins og ráðsins sem um getur í 7. mgr., skal lögð til grundvallar 
hagskýrslustarfi EES frá 1. janúar 2003 til 31. desember 2007. Öll helstu svið og 
hagskýrsluþættir hagskýrsluáætlunar bandalagsins 2003 til 2007 skulu teljast varða 
hagskýrslusamstarf EES og geta EFTA-ríkin tekið fullan þátt í þeim. 
 
Frá 1. janúar 2003 skal skrifstofa hagskýrsluráðgjafa EFTA-ríkjanna semja á ári 
hverju sérstaka hagskýrsluáætlun EES í samráði við vinnuhóp hagstofustjóra 
EFTA-ríkjanna. Hin árlega hagskýrsluáætlun EES skal samin sem hlutmengi og 
hliðstæða árlegrar vinnuáætlunar sem framkvæmdastjórnin tekur saman í samræmi 
við ákvörðun ráðsins sem um getur í 7. mgr. 
 

3. EFTA-ríkin skulu frá upphafi samstarfsins um áætlanir og aðgerðir, sem um getur í 
2. mgr., taka fullan þátt, þó án atkvæðisréttar, í starfi EB-nefnda og annarra 
stofnana sem aðstoða framkvæmdastjórn EB við stjórnun og mótun þessara áætlana 
og aðgerða. 
 

4. Hagskýrsluupplýsingar EFTA-ríkjanna skulu sendar Hagstofu Evrópubandalagsins 
til varðveislu, vinnslu og dreifingar. Í þessu skyni skal skrifstofa hagskýrsluráðgjafa 
EFTA-ríkjanna sjá til þess í náinni samvinnu við EFTA-ríkin og Hagstofu 
Evrópubandalaganna að gögn frá EFTA-ríkjunum séu send á réttan hátt og að þeim 
sé dreift til einstakra notendahópa eftir venjulegum leiðum sem hluta af EES-
hagskýrslum. 
 
Farið skal með hagskýrslur EFTA-ríkjanna í samræmi við reglugerð ráðsins sem 
um getur í 7. mgr. 
 

5. Frá 1. janúar 2003 skulu EFTA-ríkin greiða framlag í samræmi við a-lið 1. mgr. 82. 
gr. samningsins og tilheyrandi fjárhagsreglugerðir sem nemur 75 % af fjárhæðinni 
sem tilgreind er í fjárlagaliðum B5-600A og B5-600B eða liðum sem tekið hafa við 
af þeim (Stefna á sviði hagskýrslugagna) í fjárlögum bandalagsins. 
 
EFTA-ríkin skulu bera þann aukakostnað sem Hagstofa Evrópubandalaganna hefur 
af varðveislu, vinnslu og dreifingu gagna frá löndunum í samræmi við viðeigandi 
viljayfirlýsingu EFTA-skrifstofunnar og Hagstofu Evrópubandalaganna um 
framlög EFTA samkvæmt þessari málsgrein. 
 
EFTA-ríkin skulu greiða hluta af almennum útgjöldum bandalagsins vegna annarra 
þátta en varðveislu, dreifingar og vinnslu gagna í samræmi við b-lið  1. mgr. 82. gr. 
samningsins. 
 

6. Semja skal skýrslu þar sem fram kemur árangur af markmiðum, 
forgangsverkefnum og aðgerðum áætlunarinnar frá 1. janúar 2003 til 31. desember 
2007 og senda hana HÁN/EES-ráðstefnunni sem um getur í 1. mgr. og 
sameiginlegu EES-nefndinni. 
 

7. Eftirfarandi lagagerðir bandalagsins varða þessa bókun: 
 
- 397 R 0322: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997 um 

hagskýrslur bandalagsins (Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1), 
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- 32002 D 2367: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2367/2002/EB frá 

16. desember 2002 um hagskýrsluáætlun bandalagsins 2003 til 2007 (Stjtíð. 
EB L 358, 31.12.2002, bls. 1).“ 

 
2. gr. 

 
Nefndaskráin, sem samningsaðilar hafa komið sér saman um og finna má í samþykktum 
vegna bókunar 30 frá samningaviðræðum milli Efnahagsbandalags Evrópu, Kola- og 
stálbandalags Evrópu og aðildarríkja þeirra og EFTA-ríkjanna um Evrópska 
efnahagssvæðið, hindrar ekki EFTA-ríkin frá þátttöku í starfi annarra nefnda eða stofnana 
EB í samræmi við 3. mgr. bókunar 30 með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun 
þessari. 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafa borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 
Henni skal beitt frá 1. janúar 2003. 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti 
við þau. 
 
Gjört í Brussel 7. nóvember 2003. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
Formaður 
 
 
 
Prins Nikulás af Liechtenstein 
 
 
Ritarar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
 
 
Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 

 

                                                 
(∗ ) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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