
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 262/2021 

frá 24. september 2021 

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

varðandi skipulagningu samvinnu á sviði hagskýrslugerðar, og bókun 31 

við EES-samninginn um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 

fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), 

einkum 86. gr. og 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2021/690 frá 28. apríl 2021 um að koma á áætlun fyrir innri 

markaðinn, samkeppnishæfni fyrirtækja, þar með talin lítil og meðalstór 

fyrirtæki, á sviði plantna, dýra, matvæla og fóðurs og evrópskar 

hagskýrslur (e. Single Market Programme) og um niðurfellingu á 

reglugerðum (ESB) nr. 99/2013, (ESB) nr. 1287/2013, (ESB) nr. 254/2014 

og (ESB) nr. 652/2014 (1). 

2) Rétt er að þátttaka EFTA-ríkjanna í starfsemi sem leiðir af reglugerð  

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/690  hefjist frá 1. janúar 2021, óháð 

því hvenær þessi ákvörðun er samþykkt, eða hvort tilkynnt er eftir 10. júlí 

2021 að stjórnskipuleg skilyrði, ef þau eru til staðar, að því er þessa 

ákvörðun varðar, hafi verið uppfyllt.  

3) Aðilar með staðfestu í EFTA-ríkjunum skulu eiga rétt til þátttöku í 

starfsemi sem hefst áður en þessi ákvörðun öðlast gildi. Kostnaður sem 

fellur til vegna slíkrar starfsemi, sem kemur til framkvæmda eftir 1. janúar 

2021, kann að teljast hæfur með sömu skilyrðum og þeim sem gilda vegna 

kostnaðar sem fellur til hjá aðilum með staðfestu í aðildarríkjum ESB, að 

því tilskildu að þessi ákvörðun öðlist gildi áður en viðkomandi aðgerð 

lýkur. 

4) Skilyrði þátttöku EFTA-ríkjanna og stofnana þeirra, fyrirtækja, samtaka og 

ríkisborgara í áætlunum Evrópusambandsins eru sett fram í EES-

samningnum, einkum 81. gr. samningsins. 

5) Því ber að breyta bókun 30 og 31 við EES-samninginn til samræmis við 

þetta, svo aukið samstarf geti hafist frá 1. janúar 2021, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

  

(1) Stjtíð. ESB L 153, 3.5.2021, bls. 1. 



 

 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á bókun 30 við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi kemur í stað 4. mgr. 5. gr.: 

„EFTA-ríkin skulu leggja fjármagn til starfseminnar sem vísað er til í þessari 

grein í samræmi við a-lið 1. mgr. 82. gr. samningsins og tilheyrandi 

fjárhagsreglugerðir sem nemur 75% af fjárhæðinni.“ 

2. Eftirfarandi grein er bætt við á eftir 5. gr. (Hagskýrsluáætlun 2013–2020): 

„6. gr. 

Hagskýrsluaðgerðir 2021–2027 

1. Þessi grein varðar eftirfarandi lagagerð: 

– 32021 R 0690: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2021/690 frá 28. apríl 2021 um að koma á áætlun fyrir innri 

markaðinn, samkeppnishæfni fyrirtækja, þar með talin lítil og 

meðalstór fyrirtæki, á sviði plantna, dýra, matvæla og fóðurs og 

evrópskar hagskýrslur (e. Single Market Programme) og um 

niðurfellingu á reglugerðum (ESB) nr. 99/2013, (ESB) nr. 

1287/2013, (ESB) nr. 254/2014 og (ESB) nr. 652/2014 (Stjtíð. ESB 

L 153, 3.5. 2021, bls. 1). 

2. Hið sérstaka markmið sem skilgreint er í f-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(ESB) verður umgjörðin fyrir hagskýrsluaðgerðir EES sem verða 

framkvæmdar milli 1. janúar 2021 og 31. desember2027. Öll helstu svið 

evrópskra hagskýrslna skulu teljast hafa þýðingu að því er varðar 

hagskýrslusamstarf EES og vera opin með tilliti til fullrar þátttöku af hálfu 

EFTA-ríkjanna. 

3. Sérstök EES hagskýrsluáætlun fyrir 2021–2027 skal unnin sameiginlega 

með þátttöku hagstofu EFTA-ríkjanna og Hagstofu Evrópusambandsins. EES 

hagskýrsluáætlunin skal byggjast á hlutmengi og samin samhliða hinni árlegu 

starfsáætlun sem framkvæmdastjórnin vinnur í samræmi við reglugerð (ESB) 

2021/690. Samningsaðilarnir skulu samþykkja EES hagskýrsluáætlunina í 

samræmi við þeirra eigin innri málsmeðferð. 

4. EFTA-ríkin skulu leggja fjármagn til hagskýrslustarfseminnar sem getið 

er í f-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2021/690 í samræmi við a-lið 1. 

mgr. 82. gr. samningsins og tilheyrandi fjármálareglugerðir sem nemur 75% 

af fjárhæðinni. 

5. Kostnaður sem fellur til vegna starfsemi sem kemur til framkvæmda eftir 

1. janúar 2021 kann að teljast hæfur frá og með upphafsdegi viðkomandi 

aðgerðar sem ákveðin er í styrksamningi eða viðkomandi ákvörðun um styrk, 

með þeim skilyrðum sem þar koma fram, að því tilskildu að ákvörðun 



 

 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 262/2021 frá 24. september 2021 öðlist 

gildi áður en aðgerðinni lýkur.“ 

2. gr. 

Eftirfarandi málsgrein er bætt við á eftir 5. mgr. 7. gr. bókunar 31 við EES-

samninginn: 

„5a. EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 2021 taka þátt í starfsemi sem kann að leiða 

af eftirfarandi lagagerð Sambandsins: 

– 32021 R 0690: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/690 

frá 28. apríl 2021 um að koma á áætlun fyrir innri markaðinn, 

samkeppnishæfni fyrirtækja, þar með talin lítil og meðalstór fyrirtæki, 

á sviði plantna, dýra, matvæla og fóðurs og evrópskar hagskýrslur (e. 

Single Market Programme) og um niðurfellingu á reglugerðum (ESB) 

nr. 99/2013, (ESB) nr. 1287/2013, (ESB) nr. 254/2014 og (ESB) nr. 

652/2014 (Stjtíð. ESB L 153, 3.5.2021, bls. 1). 

EFTA-ríkin skulu taka þátt í almennum markmiðum og sérstökum 

markmiðum í samræmi við a-lið, b-lið, undirlið ii) í c-lið og d-lið 2. mgr. 3. 

gr. 

Þau skulu taka þátt í og leggja fjármagn til hagskýrsluaðgerða samkvæmt 

skilgreiningu í f-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (ESB) 2021/690 með þeim 

skilyrðum sem gert er ráð fyrir í bókun 30. 

Kostnaður sem fellur til vegna starfsemi sem kemur til framkvæmda eftir 1. 

janúar 2021 kann að teljast hæfur frá og með upphafsdegi viðkomandi 

aðgerðar sem ákveðin er í styrksamningi eða viðkomandi ákvörðun um 

styrk, með þeim skilyrðum sem þar koma fram, að því tilskildu að ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 262/2021 frá 24. september 2021 öðlist 

gildi áður en aðgerðinni lýkur. 

EFTA-ríkin skulu ekki taka þátt í og ekki leggja fjármagn til starfsemi sem 

tengist þróun skatta- og tollastefnu. 

Noregur skal ekki taka þátt í eða leggja fjármagn til sérstaks markmiðs 

samkvæmt undirlið ii) í d-lið 2. mgr. 3. gr.“ 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta tilkynning, samkvæmt 1. mgr. 

103. gr. EES-samningsins, hefur farið fram (). 

Hún kemur til framkvæmda frá 1. janúar 2021. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



 

 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og 

EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 24. september 2021. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Rolf Einar Fife 

formaður. 

 


