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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 105/2011

frá 30. september 2011

um breyt ingu á XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, með áorðnum breyt ingum sam kvæmt bókun um 
breyt ingu á samningnum um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „samn ing ur inn“ í því sem hér fer á eftir, 
einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) XXI. við auka við samn ing inn var breytt með ákvörð un sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar nr. 89/2011 
frá 1. júlí 2011 (1).

2) Fella ber inn í samn ing inn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 471/2009 frá 6. maí 2009 
um hagskýrslur Bandalagsins um utanríkisverslun við lönd utan Bandalagsins og um niðurfellingu 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1172/95 (2).

3) Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (EB) 471/2009 fellur úr gildi, hinn 1. janúar 2010, reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 1172/95 (3), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn, en ætti að taka áfram til 
EFTA-ríkjanna, og ber því að fella hana úr samningnum frá 1. janúar 2012 að telja.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Ákvæði XXI. viðauka við samninginn breytist sem hér segir:

1. 8. liður (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/95) verði endurtölusettur sem liður 8a.

2. Eftir far andi liður bætist við á undan nýjum lið 8a (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/95):

„8. 32009 R 0471: Reglu gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 471/2009 frá 6. maí 2009 um 
hagskýrslur Bandalagsins um utanríkisverslun við lönd utan Bandalagsins og um niðurfellingu 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1172/95 (Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 23).

 Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Í EFTA-ríkjunum skulu ráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera til að fara að þessari reglugerð, 
koma til framkvæmda eigi síðar en 1. janúar 2012.

b) Allar vísanir í miðlægt greiðslujöfnunarkerfi og skyld ákvæði eiga ekki við um EFTA-ríkin.

c) Að því er varðar Liechtenstein skal texti a-liðar 2. gr. hljóða svo:

 „„vörur“ merkir allt lausafé, að rafmagni undanskildu,“

d) Texti b-liðar 2. gr. hljóði svo:

 „Hagskýrslusvæði EES-svæðisins skal, að meginreglu, fela í sér tollsvæði samningsaðila. 
Samningsaðilar skulu skilgreina hagskýrslusvæði sín í samræmi við það.

 Að því er varðar Noreg skulu Svalbarði og Jan Mayen teljast til hagskýrslusvæðisins.

 Liechtenstein skal vera undanþegið því að safna gögnum um viðskipti milli Sviss og 
Liechtensteins. Liechtenstein skal aðeins safna gögnum um beinan innflutning og útflutning, 
að frátöldum vörugeymslum og tollfrjálsum vörugeymslum.

 Að því er varðar Ísland, skal hagskýrslusvæðið fela í sér tollsvæðið.“

(1) Stjtíð. ESB L 262, 6.10.2011, bls. 61, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 54, 6.10.2011, bls. 77.
(2) Stjtíð. ESB L 152, 16.6.2009, bls. 23.
(3) Stjtíð. EB L 118, 25.5.1995, bls. 10.
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e) Liechtenstein skal undanþegið því að safna þeim gögnum sem um getur í e-lið 1. mgr. 5. gr.

f) Ákvæði f- og k-liðar 1. mgr. 5. gr. eiga ekki að taka til EFTA-ríkjanna.

g) Flokkunin sem um ræðir í h-lið 1. mgr. 5. gr. skyldi að minnsta kosti miðast við fyrstu sex 
tölustafina.

h) Ákvæði l-liðar 1. mgr. 5. gr. eiga ekki að taka til Liechtensteins.

i) Ákvæði ii. liðar m-liðar 1. mgr. 5. gr. eiga ekki að taka til EFTA-ríkjanna.

j) Ákvæði iii. liðar m-liðar 1. mgr. 5. gr. eiga ekki að taka til Liechtensteins.

k) Ákvæði 6. gr. eiga ekki að taka til hagskýrslugagna sem EFTA-ríkjunum er ekki skylt að safna 
samkvæmt 5. gr.

l) Ákvæði 7. gr. eiga ekki að taka til EFTA-ríkjanna.

m) Ákvæði 2. mgr. 9. gr. eiga ekki að taka til Liechtensteins.

n) Að því er varðar Liechtenstein skal ekki birta niðurstöður hagskýrslna sem falla undir 10. 
gr. og gera kleift að bera óbeint kennsl á útflytjendur og innflytjendur, jafnvel án þess að 
innflytjandi eða útflytjandi fari fram á það, og aðeins skal birta tveggja stafa upplýsingar úr 
samræmdu tollskránni.“

3. Texti nýs liðar 8a (reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/95) falli brott frá 1. janúar 2012 að telja.

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (EB) nr. 471/2009, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð-

ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 1. október 2011, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (4*). 

4. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 30. september 2011.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar 

Kurt Jäger

formaður.

(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.


