Samningur um Evrópska
efnahagssvæðið
Sameiginlega EES-nefndin
ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 11/94
frá 12. ágúst 1994
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:
Í 2. mgr. 3. gr. bókunar 31 er kveðið á um að nauðsynlegt sé að taka ákvarðanir eins fljótt og
unnt er eftir gildistöku samningsins til að tryggja þátttöku EFTA-ríkjanna í
Umhverfismálastofnun Evrópu.
Því ber að breyta bókun 31 til að gera ráð fyrir fullri þátttöku EFTA-ríkjanna í
Umhverfismálastofnun Evrópu og evrópska upplýsinga- og eftirlitskerfinu um umhverfismál
sem komið var á fót með reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1210/90( 1)
frá 1. júlí 1994.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:
1. gr.
Eftirfarandi komi í stað 2. mgr. 3. gr. í bókun 31 við samninginn:
,,2.a) EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í Umhverfismálastofnun Evrópu, hér á eftir
nefnd stofnunin, og evrópska upplýsinga- og eftirlitskerfinu um umhverfismál,
og sett er fram í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1210/90(*).

(1) Stjtíð. EB nr. L 120, 11.5.1990, bls. 1.

eins

b) EFTA-ríkin skulu leggja fram fé til þeirrar starfsemi sem um getur í a-lið í samræmi
við a-lið 1. mgr. 82. gr. og bókun 32 í samningnum.
c) EFTA-ríkin skulu, sakir b-liðar, taka fullan þátt í stjórn stofnunarinnar án þess að hafa
atkvæðisrétt og vera í tengslum við starfsemi vísindanefndar stofnunarinnar. Þetta skal
ekki hafa áhrif á niðurstöðu viðræðna síðar um að veita slíkan atkvæðisrétt.
d) EFTA-ríkin skulu innan þriggja mánaða frá því að ákvörðun 11/94 frá 12. ágúst 1994
tók gildi tilkynna stofnuninni um helstu þætti innlendra
upplýsingakerfa þeirra svo sem
kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr. í reglugerð
(EBE) nr. 1210/90.
e)

EFTA-ríkjum er meðal annars heimilt að tilnefna sérstaka ,,landsmiðstöð“ úr röðum
stofnananna sem um getur í d-lið eða annarra samtaka sem starfa á landsvæði þeirra,
til að samhæfa og/eða senda upplýsingar frá öllu landinu til stofnunarinnar og til
stofnana eða aðila sem eru hluti af kerfinu, að meðtöldum verkefnamiðstöðvunum
sem um getur í f-lið.

f)

EFTA-ríkjum er einnig heimilt, innan þess frests sem tilgreindur er í d-lið, að tilgreina
þær stofnanir eða samtök sem starfa á landsvæði þeirra og sem sérstaklega væri unnt
að fela samstarf við stofnunina um ákveðin málefni sem þykja einkar áhugaverð. Slík
stofnun skal vera í þeirri aðstöðu að hún geti samið við stofnunina um að starfa sem
verkefnamiðstöð innan kerfisins fyrir sértæk verkefni á ákveðnu landsvæði.
Miðstöðvarnar skulu hafa samvinnu við aðrar stofnanir innan kerfisins.

g)

Innan þriggja mánaða frá því upplýsingarnar sem um getur í d-, e- og f-lið berast skal
stjórn stofnunarinnar endurskoða helstu þætti kerfisins til að taka mið af þátttöku
EFTA-ríkjanna.

h)

Stofnuninni er heimilt að komast að samkomulagi við stofnanir eða aðila sem EFTAríkin tilnefna og eru hluti af kerfinu, eins og um getur í d-, e- og f-lið, um
nauðsynlegar ráðstafanir, einkum samninga, svo þeir geti innt af hendi þau verkefni
sem þeim eru falin með góðum árangri.

i)

Heimilt er að gefa út upplýsingar um umhverfismál sem sendar eru stofnuninni eða
koma frá henni og skulu þær aðgengilegar almenningi, að því tilskildu að farið sé með
trúnaðarmál á jafnvarfærinn hátt í EFTA-ríkjunum og í bandalaginu.

j)

Stofnunin er persóna að lögum. Hún skal njóta fyllsta rétthæfis meðal
samningsaðilanna sem persóna að lögum þeirra.

k)

Bókunin um forréttindi og friðhelgi Evrópubandalagsins skal hvað EFTA-ríkin varðar
gilda um stofnunina.

l)

Þrátt fyrir a-lið 2. mgr. 12. gr. um skilyrði fyrir ráðningu annarra starfsmanna
Evrópubandalagsins er heimilt að ráða ríkisborgara EFTA-ríkja sem njóta fullra
borgararéttinda samkvæmt samningi við framkvæmdastjóra stofnunarinnar.

m)

Í krafti 3. mgr. 79. gr. gildir VII. hluti (Ákvæði um stofnanir) samningsins um þessa
málsgrein.
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----------------------------(*) Stjtíð. EB nr. L 120, 11.5.1990, bls. 1.“
2. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. nóvember 1994, að því tilskildu að allar tilkynningar
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

3. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.
Gjört í Brussel 12. ágúst 1994

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
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