Samningur um Evrópska
efnahagssvæðið
Sameiginlega EES-nefndin

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 98/97
frá 12. desember 1997
um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn
um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins
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 86. og 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
Bókun 31 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 73/97 frá 26. september 1997( 1).
Rétt er að auka samvinnu samningsaðilanna þannig að hún taki til þeirra þátta er varða
EES í framlagi bandalagsins til fjarvirkra gagnaskipta milli stjórnsýslustofnana í
bandalaginu (IDA) (ákvörðun ráðsins 95/468/EB( 2).
Því ber að breyta bókun 31 við samninginn svo þessi samvinna geti hafist 1. janúar
1997.
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:
1. gr.
Eftirfarandi bætist við bókun 31 við samninginn:

(1) Hefur enn ekki verið birt.
(2) Stjtíð. EB nr. L 269, 11. 11. 1995, bls. 23.
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,,17. gr.
Fjarvirk gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana í bandalaginu (IDA)
1.

EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 1997 og í samræmi við starfsáætlunina í 3.
viðbæti við þessa bókun, taka þátt í verkefnum og starfsemi
bandalagsáætlunarinnar sem um getur í 4. mgr.

2.

EFTA-ríkin skulu leggja fram fé til áætlunarinnar sem um getur í 4. mgr. í
samræmi við a-lið 1. mgr. 82. gr. samningsins.

3.

EFTA-ríkin skulu, allt frá upphafi samstarfs í áætluninni sem um getur í 4. mgr.,
taka fullan þátt í þeim þáttum fjarvirkni er varða EES í stjórnsýslunefnd á sviði
fjarvirkni (TAC) sem aðstoðar framkvæmdastjórn EB við framkvæmd, stjórnun
og þróun þessarar áætlunar, svo fremi um sé að ræða verkefnaþætti
áætlunarinnar sem varða EES.

4.

Eftirfarandi gerð bandalagsins er efni þessarar greinar.:
- 395 D 0468: Ákvörðun ráðsins 95/468/EB frá 6. nóvember 1995 um framlag
bandalagsins til fjarvirkra gagnaskipta milli stjórnsýslustofnana í bandalaginu
(IDA) (Stjtíð. EB nr. L 269, 11. 11. 1995, bls. 23).”.
2. gr.

Textinn sem fylgir sem viðauki við þessa ákvörðun bætist við bókun 31 sem 3.
viðbætir.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. desember 1997, að því tilskildu að allar
tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu
EES-nefndinni innan sex mánaða frá dagsetningu þessarar ákvörðunar. Hún kemur til
framkvæmda frá 1. janúar 1997.
3. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.
Gjört í Brussel 12. desember 1997.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formaður
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E. Bull
Ritarar
sameiginlegu EES-nefndarinnar

G. Vik

E. Gerner
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 98/97
,,3. VIÐBÆTIR VIÐ BÓKUN 31
Fjarvirk gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana (IDA)
Starfsáætlun
EFTA-ríkin skulu eingöngu taka þátt í eftirfarandi verkefnum og starfsemi sem leiðir
af 2. gr. ákvörðunar ráðsins 95/468/EB frá 6. nóvember 1995 um framlag
bandalagsins til fjarvirkra gagnaskipta milli stjórnsýslustofnana í bandalaginu (IDA):
- að koma tölvupósti á í raun á grundvelli X.400
- víðtæk starfsemi - uppbygging, almenn þjónusta, TESTA
- víðtæk aðgerð - rekstrarsamhæfi innlendra fjarvirknikerfa
- víðtæk starfsemi - almenn þjónusta - eftirlit með tilboðum markaðarins
- víðtæk starfsemi - rekstrarsamhæfi upplýsingaefnis
- víðtæk starfsemi - lagaleg málefni og öryggismál
- aðgerð til að efla og auka þekkingu á IDA
- víðtæk starfsemi - gæðaeftirlit og stuðningur við verkefni
- TESS (Telematics for Social Security) - fjarvirkni á sviði almannatrygginga =
SOSENET (Social Security Network) - net á sviði almannatrygginga
- EURES (EURopean Employment Services) - atvinnumiðlun Evrópu:
Meta skal hugsanlega þátttöku Liechtensteins í árslok 1997, með fyrirvara um
niðurstöðu sameiginlegu endurskoðunarinnar sem vísað er til í 9. gr. bókunar 15 við
samninginn.
- EUPHIN (European Union Public Health Information Network) - upplýsinganet
Evrópusambandsins á sviði almannaheilbrigðis,
- ANIMO - (Animal Movement) - flutningar á dýrum:
Noregur og Ísland skulu taka þátt allt frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu
EES-nefndarinnar sem fellir viðeigandi bandalagsgerðir inn í EES-samninginn.
Hugsanleg þátttaka Liechtensteins skal skoðuð í árslok 1998.
- PHYSAN - sameiginleg skrá yfir tegundir.
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- PHYSAN - Europhyt:
EFTA-ríkin skulu taka þátt allt frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EESnefndarinnar sem fellir viðeigandi bandalagsgerðir inn í EES-samninginn.
- SHIFT (System to assist the Health Controls of Imports of items at Frontier
Inspection posts from Third countries) - kerfi til aðstoðar við heilbrigðiseftirlit á
skoðunarstöðvum við landamæri með innflutningi frá þriðju löndum:
Noregur og Ísland skulu taka þátt allt frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu
EES-nefndarinnar sem fellir viðeigandi bandalagsgerðir inn í EES-samninginn.
Hugsanleg þátttaka Liechtensteins skal skoðuð í árslok 1998.
- ITCG (Illegal Traffic of Cultural Goods) - ólögleg viðskipti með
menningarverðmæti
- SIMAP (Information System for Public Procurement) - upplýsingakerfi fyrir opinber
innkaup
- TARIC (Integrated Tariff of the Community) - samræmd tollskrá bandalagsins
- EBTI (European Binding Tariff Info) - upplýsingar um tollabindingar bandalagsins
- TRANSIT (Community/Common) - sameiginlegt umflutningskerfi bandalagsins
- CCN/CSI (Common Communications Network) - sameiginlegt samskiptanet
- EIONET (European Environment Agency Network) - net fyrir Umhverfisstofnun
Evrópu
- EMEA (European Medicine Evaluation Agency Network) - net fyrir Lyfjamatsstofu
Evrópu:
Noregur og Ísland skulu taka þátt allt frá gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu
EES-nefndarinnar sem fellir viðeigandi bandalagsgerðir inn í EES-samninginn.
- DSIS (Distributed Statistical Information Services) - upplýsingaþjónusta á sviði
hagskýrslugerðar
- EXTRACOM
- SERT (Statistiques d'Entreprises et Réseaux Télématiques) - tölfræðilegar
upplýsingar um fyrirtæki og fjarvirkninet
- STATEL - almenn þjónusta (víðtæk starfsemi)”.
-----------
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