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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 147/2014 

av 27. juni 2014

om endring av protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om 
organiseringen av samarbeidet innen statistikk

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Statistikkprogrammet for EØS 2014–2017 bør bygge på europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr . 99/2013(1), endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr . 1383/2013 av 17 . desember 
2013 om endring av forordning (EU) nr . 99/2013 om det europeiske statistikkprogram 2013–17(2), 
og bør omfatte de programdeler som er nødvendige for å beskrive og overvåke alle relevante 
økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det europeiske økonomiske samarbeidsområde .

2) Statistikkprogrammet for EØS 2003–2007 er ikke lenger gyldig og bør følgelig oppheves i EØS-
avtalen .

3) EØS-avtalens protokoll 30 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1 . januar 
2014 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 30 gjøres følgende endringer:

1 . I tittelen til artikkel 5 endres ”2013” til ”2013–2017” .

2 . I artikkel 5 nr . 1 tilføyes følgende:

 ”, endret ved:

– 32013 R 1383: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr . 1383/2013 av 17 . desember 
2013 (EUT L 354 av 28 .12 .2013, s . 84) .”

3 . I artikkel 5 nr . 2 endres ”31 . desember 2013” til ”31 . desember 2017” .

4 . Teksten i artikkel 5 nr . 3 skal lyde:

 ”Et særskilt årlig statistikkprogram for EØS for 2013–2017 skal utarbeides i fellesskap av EFTAs 
statistiske kontor og Eurostat . Det årlige statistikkprogrammet for EØS skal utarbeides som en 
underavdeling til og parallelt med det årlige arbeidsprogrammet utarbeidet av Kommisjonen i samsvar 
med forordning (EU) nr . 99/2013 . Det årlige statistikkprogrammet for EØS skal godkjennes av 
avtalepartene etter deres interne framgangsmåter .”

5 . Teksten i artikkel 5 nr . 4 skal lyde:

 ”EFTA-statene skal i samsvar med avtalens artikkel 82 nr . 1 bokstav a) og finansieringsreglene 
knyttet til denne bestemmelsen bidra finansielt med et beløp som utgjør 75 % av beløpet oppført i 
Den europeiske unions budsjett for 2013 som budsjettpost 29 02 05 (Det europeiske statistikkprogram 
2013–17) og 29 01 04 05 (Statistisk informasjon – administrasjonsutgifter), og et beløp som 
utgjør 75 % av beløpet oppført i Den europeiske unions budsjett for 2014–17 som budsjettpost 
29 02 01 (Det europeiske statistikkprogram 2013–17) og 29 01 04 01 (Statistisk informasjon – 
administrasjonsutgifter) .”

6 . Teksten i artikkel 2 oppheves .

(1) EUT L 39 av 9 .2 .2013, s . 12 .
(2) EUT L 354 av 28 .12 .2013, s . 84 .
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Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr . 1 er 
inngitt(3*) .

Den får anvendelse fra 1 . januar 2014 .

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende .

Utferdiget i Brussel 27 . juni 2014

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa

Formann

(*)	 Ingen forfatningsrettslige krav angitt .




