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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	285,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(1)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Behovet	 for	 å	 innføre	 standarder	 på	 europeisk	
plan	 for	 medlemsstatenes	 og	 Fellesskapets	
nasjonale	 statistikkmyndigheters	 uavhengighet,	
integritet	 og	 ansvarlighet	 medførte	 at	 Komiteen	 for	
statistikkprogrammet,	 nedsatt	 ved	 rådsbeslutning	
89/382/EØF,	 Euratom(2),	 på	 sitt	møte	 24.	 februar	 2005	
enstemmig	 godkjente	 reglene	 for	 god	 praksis	 innen	
europeisk	statistikk	(heretter	kalt	«regler	for	god	praksis»)	
slik	 de	 legges	 fram	 i	 kommisjonsrekommandasjon	 av	
25.	 mai	 2005	 om	 medlemsstatenes	 og	 Fellesskapets	
statistikkmyndigheters	 uavhengighet,	 integritet	 og	
ansvarlighet.

2)	 Reglene	for	god	praksis	har	det	todelte	formålet	på	den	ene	
siden	å	skape	økt	tiltro	og	tillit	til	statistikkmyndighetene	
ved	 å	 foreslå	 visse	 institusjonelle	 og	 organisatoriske	
tiltak,	 og	 på	 den	 andre	 siden	 å	 forbedre	 kvaliteten	 på	
statistikkene	disse	myndighetene	utarbeider.

3)	 I	 sin	 melding	 av	 25.	 mai	 2005	 til	 Europaparlamentet	
og	 Rådet	 om	 medlemsstatenes	 og	 Fellesskapets	
statistikkmyndigheters	 uavhengighet,	 integritet	 og	
ansvarlighet	 anerkjente	 Kommisjonen	 nytten	 av	 et	
eksternt	 rådgivende	 organ	 som	 kunne	 spille	 en	 aktiv	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 73	 av	 15.3.2008,	 s.	 17,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	90/2008	av	4.	 juli	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den 
europeiske unions tidende	nr.	64,	23.10.2008,	s.	22.

(1)	 Europaparlamentsuttalelse	av	24.	oktober	2007	(ennå	 ikke	offentliggjort	 i	
EUT)	og	rådsbeslutning	av	14.	februar	2008.

(2)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.

rolle	 i	 tilsynet	 med	 hvordan	 reglene	 for	 god	 praksis	
gjennomføres	 av	 det	 europeiske	 statistikksystem	 i	
sin	 helhet.	 I	 sin	 rekommandasjon	 av	 25.	 mai	 2005	
tilkjennegav	 Kommisjonen	 sin	 hensikt	 om	 å	 vurdere	 å	
foreslå	opprettelsen	av	et	slikt	eksternt	rådgivende	organ.

4)	 8.	 november	 2005	 konkluderte	 Rådet	 med	 at	 et	 nytt	
rådgivende	organ	på	høyt	nivå	ville	øke	uavhengigheten,	
integriteten	 og	 ansvarligheten	 til	 Kommisjonen	
(Eurostat)	 og,	 innenfor	 rammen	 av	 fagfellevurderingen	
av	 gjennomføringen	 av	 reglene	 for	 god	 praksis,	 til	 det	
europeiske	 statistikksystem.	 Rådet	 anbefalte	 at	 organet	
skulle	bestå	av	en	liten	gruppe	uavhengige	personer	som	
er	utpekt	på	grunnlag	av	sin	kompetanse.

5)	 Medlemmene	 av	 nevnte	 organ	 bør	 utfylle	 hverandre	
med	hensyn	til	kunnskaper	og	erfaringer,	og	det	bør	for	
eksempel	 inngå	personer	 fra	den	akademiske	verden	og	
personer	med	nasjonal	og/eller	internasjonal	yrkeserfaring	
på	statistikkområdet.

6)	 Organet	 bør	 utarbeide	 en	 vurdering	 for	 Kommisjonen	
(Eurostat)	 om	 gjennomføringen	 av	 reglene	 for	 god	
praksis	 tilsvarende	 fagfellevurderingen	 innen	 de	
nasjonale	statistikkontorene.

7)	 Dersom	det	er	hensiktsmessig,	bør	det	oppfordres	 til	en	
dialog	 mellom	 Komiteen	 for	 statistikkprogrammet	 og	
Den	europeiske	rådgivende	komité	for	statistikk,	nedsatt	
ved	 europaparlaments-	 og	 rådsbeslutning	 nr.	 234/2008/
EF(3),	 samt	med	 berørte	 organer	 i	medlemsstatene,	 om	
reglene	for	god	praksis.

8)	 Et	 rådgivende	 organ	 bør	 derfor	 opprettes,	 og	 dets	
oppgaver	 og	 oppbygning	 bør	 defineres,	 uten	 at	 det	
berører	 artikkel	 5	 i	 protokoll	 om	 vedtektene	 for	 Det	
europeiske	 system	 av	 sentralbanker	 og	Den	 europeiske	
sentralbank	—

(3)	 EUT	L	73	av	15.3.2008,	s.	13.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 235/2008/EF

av 11. mars 2008

om opprettelse av et europeisk rådgivende organ for statistikkstyring(*)

2013/EØS/73/24
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TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Rådgivende organ

Det	europeiske	rådgivende	organ	for	statistikkstyring	(heretter	
kalt	«Organet»)	opprettes	med	dette.	Organets	formål	skal	være	
å	utøve	uavhengig	tilsyn	med	det	europeiske	statistikksystem	
med	 hensyn	 til	 gjennomføringen	 av	 reglene	 for	 god	 praksis	
innenfor	 europeisk	 statistikk	 (heretter	 kalt	 «reglene	 for	 god	
praksis»).

Artikkel 2

Oppgaver

1.	 Organets	oppgaver	skal	være	å

a)	 utarbeide	en	årlig	rapport	for	Europaparlamentet	og	Rådet	
om	 gjennomføringen	 av	 reglene	 for	 god	 praksis	 med	
hensyn	til	Kommisjonen	(Eurostat)	og	å	oversende	denne	
rapporten	 til	 Kommisjonen	 før	 den	 blir	 lagt	 fram	 for	
Europaparlamentet	og	Rådet,

b)	 inkludere	 en	 vurdering	 i	 den	 årlige	 rapporten	 av	
gjennomføringen	 av	 reglene	 for	 god	praksis	 innenfor	 det	
europeiske	statistikksystem	i	sin	helhet,

c)	 gi	 Kommisjonen	 råd	 om	 hensiktsmessige	 tiltak	 for	 å	
lette	 gjennomføringen	 av	 reglene	 for	 god	 praksis	 med	
hensyn	 til	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 og	 det	 europeiske	
statistikksystem	i	sin	helhet,

d)	 gi	Kommisjonen	(Eurostat)	råd	om	formidling	av	reglene	
for	god	praksis	til	brukere	og	opplysningsgivere,

e)	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 og	 Komiteen	 for	
statistikkprogrammet	 råd	 med	 hensyn	 til	 ajourføring	 av	
reglene	for	god	praksis.

2.	 I	samsvar	med	oppgavene	fastsatt	i	nr.	1	kan	Organet	gi	
Kommisjonen	råd	og	skal	svare	Kommisjonen	på	spørsmål	om	
brukernes	tillit	til	europeisk	statistikk.

Artikkel 3

Organets medlemmer

1.	 Organet	 skal	 ha	 sju	 medlemmer,	 herunder	 lederen.	
Organets	 medlemmer	 opptrer	 uavhengig.	 Kommisjonen	
(Eurostat)	skal	delta	som	observatør.

2.	 Organets	 medlemmer	 skal	 utvelges	 blant	 sakkyndige	
som	har	fremragende	kompetanse	innen	statistikk,	er	personlig	
utnevnt	 og	 skal	 velges	 ut	 på	 en	 slik	 måte	 at	 de	 utfyller	
hverandre	med	hensyn	til	kunnskaper	og	erfaringer.

3.	 Etter	 samråd	 med	 Kommisjonen	 skal	 Rådet	 velge	 ut	
Organets	 leder,	 og	 Europaparlamentet	 skal	 godkjenne	 denne	
utnevnelsen.

Lederen	 skal	 ikke	 være	 nåværende	 medlem	 av	 et	 nasjonalt	
statistikkontor	 eller	 av	Kommisjonen	 og	 skal	 ikke	 ha	 hatt	 et	
slikt	verv	de	siste	to	årene.

Etter	 samråd	 med	 Kommisjonen	 skal	 Europaparlamentet	 og	
Rådet	hver	utnevne	tre	medlemmer	av	Organet.

4.	 Mandatet	for	lederen	og	Organets	medlemmer	skal	være	
tre	år,	og	kan	fornyes	én	gang.

5.	 Dersom	et	medlem	trekker	seg	før	utløpet	av	sitt	mandat,	
skal	hun	eller	han	erstattes	av	et	nytt	medlem,	som	utnevnes	for	
en	hel	mandatperiode	i	samsvar	med	denne	artikkel.

Artikkel 4

Organets arbeid

1.	 Organet	 fastsetter	 sin	 forretningsorden,	 som	 skal	
offentliggjøres.

2.	 Organets	 årlige	 rapport,	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 2	 nr.	 1	
bokstav	 a),	 skal	 offentliggjøres	 etter	 at	 den	 er	 lagt	 fram	 for	
Europaparlamentet	 og	 Rådet.	 I	 tillegg	 kan	 Organet	 beslutte	
å	 offentliggjøre	 konklusjoner,	 delvise	 konklusjoner	 eller	
arbeidsdokumenter,	 under	 forutsetning	 av	 at	 det	 på	 forhånd	
har	 underrettet	 Europaparlamentet,	 Rådet	 og	 Kommisjonen	
(Eurostat)	 og	 alle	 andre	 berørte	 organer,	 og	 disse	 har	 hatt	
tilstrekkelig	mulighet	til	å	besvare	dette.
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3.	 Uten	at	det	berører	traktatens	artikkel	287,	skal	Organets	
medlemmer	 være	 forpliktet	 til	 ikke	 å	 røpe	 opplysninger	
som	 de	 har	 fått	 tilgang	 til	 gjennom	Organets	 arbeid	 dersom	
Kommisjonen	 har	 underrettet	 dem	 om	 at	 slike	 opplysninger	
er	 av	 begrunnet	 fortrolig	 karakter	 eller	 om	 at	 svar	 på	 en	
anmodning	om	uttalelse	 eller	 et	 spørsmål	 vil	 føre	 til	 at	 slike	
fortrolige	opplysninger	blir	gitt	videre.

4.	 Organet	 skal	 bistås	 av	 et	 sekretariat	 som	 stilles	 til	
rådighet	 av	 Kommisjonen,	 men	 som	 skal	 opptre	 uavhengig	
av	 denne.	Organets	 sekretær	 skal	 utnevnes	 av	Kommisjonen	
etter	samråd	med	Organet.	Sekretæren	opptrer	i	samsvar	med	
Organets	instruks.

5.	 Organets	 utgifter	 skal	 inngå	 i	 Kommisjonens	
budsjettoverslag.

Artikkel 5

En	rapport	om	Organets	rolle	og	effektivitet	skal	utarbeides	tre	
år	etter	dets	opprettelse.

Artikkel 6

Denne	beslutning	trer	i	kraft	dagen	etter	at	den	er	kunngjort	i	
Den europeiske unions tidende.

Utferdiget	i	Strasbourg,	11.	mars	2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING		 J.	LENARČIČ

 President	 Formann


