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                   ÁKVÖR UN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS NR. 1608/2003/EB                  2008/EES/10/27 

frá 22. júlí 2003 

um ger  og róun hagsk rslna Bandalagsins um vísindi og tækni (*) 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
285. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) örf er á samanbur arhæfum hagsk rslum um 
rannsóknir og róun, tæknin jungar og vísindi og 
tækni almennt til stu nings stefnu Bandalagsins. 

2) Í ákvör un rá sins 94/78/EB, KBE, frá 24. janúar 
1994 um a  koma á áætlun til margra ára um róun 
hagsk rslna Bandalagsins um rannsóknir, róun og 
n jungar (3), er lög  áhersla á au markmi  a  setja 
fram sameiginlegan vi mi unarramma fyrir 
hagsk rslur Bandalagsins og a  koma á fót samhæf u 
hagsk rsluuppl singakerfi á essu svi i í 
Bandalaginu. 

3) Í lokask rslunni fyrir áætlunartímabili  1994 til 1997 
er lög  áhersla á a  halda skuli verkinu áfram, gögn 
skulu ger  a gengileg me  skjótari hætti, 
svæ isumfang skuli auki  og a  sambærileiki 
gagnanna skuli aukinn. 

4) Í samræmi vi  ákvör un rá sins 1999/126/EB frá 
22. desember 1998 um hagsk rsluáætlun 
Bandalagsins 1998 til 2002 (4) skal hagsk rslu-
uppl singakerfi  sty ja stjórnun vísinda- og 
tæknistefnu í Bandalaginu ásamt mati á rannsókna-, 

róunar- og n sköpunargetu svæ a me  tilliti til 
ums slu róunarsjó a. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 230, 16.9.2003, bls. 1. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2005 frá  
4. febrúar 2005 um breytingu á XXI. vi auka (Hagsk rsluger ) vi  
EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-
sambandsins nr. 32, 23.6.2005, bls. 25. 

(1) Stjtí . EB C 332 E, 27.2.2001, bls. 238. 
(2) Álit Evrópu ingsins frá 2. júlí 2002 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum ESB), sameiginleg afsta a rá sins frá 17. mars 2003 
(Stjtí . ESB C 125 E, 27.5.2003, bls. 58) og ákvör un Evrópu ingsins 
frá 19. júní 2003 (hefur enn ekki veri  birt í Stjórnartí indum ESB). 

(3) Stjtí . EB L 38, 9.2.1994, bls. 30. 
(4) Stjtí . EB L 42, 16.6.1999, bls. 1. 

5) Í samræmi vi  regluger  rá sins (EB) nr. 322/97 frá 
17. febrúar 1997 um hagsk rslur Bandalagsins (5) 
skulu meginreglur um óhlutdrægni, árei anleika, 
mikilvægi, kostna arhagkvæmni, trúna arkva ir og 
gagnsæi gilda um essar hagsk rslur. 

6) Í ví skyni a  tryggja gagnsemi og samanbur arhæfi 
gagnanna og koma í veg fyrir tvíverkna  skal 
Bandalagi  taka mi  af eirri vinnu sem fram fer í 
samvinnu vi  e a á vegum Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD) e a annarra 
al jó astofnana í tengslum vi  hagsk rslur um vísindi 
og tækni, einkum a  ví er var ar nákvæmni 
uppl singa í gögnum sem a ildarríkin skulu leggja 
fram. 

7) Í stefnu Bandalagsins var andi vísindi, tækni og 
n jungar er lög  sérstök áhersla á a  efla vísinda- og 
tæknigrundvöll evrópskra fyrirtækja til a  gera eim 
kleift a  stunda meiri n sköpun og vera 
samkeppnishæfari á al jó legum og svæ isbundnum 
vettvangi, a  n ta kosti uppl singasamfélagsins og 
stu la a  mi lun tækni, a  bæta starfsemi á svi i 
hugverkaréttinda og róunar hreyfanleika mannau s 
og stu la a  jafnrétti karla og kvenna í vísindum. 

8) Meginreglurnar um kostna arhagkvæmni og 
mikilvægi skulu gilda um a fer ir vi  gagnasöfnun í 
atvinnulífinu og stjórns slu, a  teknu tilliti til 
nau synlegra gæ a gagnanna og fyrirhöfn svarenda. 

9) Mikilvægt er a  róun opinberra hagsk rslna um 
vísindi og tækni sé samhæf  annig a  einnig sé teki  
mi  af örfum innlendra yfirvalda, héra s- og 
sveitarstjórna, al jó astofnana, atvinnurekenda, 
fagfélaga og almennings. 

________________  

(5) Stjtí . EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. 



Nr. 10/634  21.2.2008 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 
10) Til a  koma í veg fyrir tvíverkna  skal taka mi  af 

ákvör un rá sins 1999/173/EB frá 25. janúar 1999 
um sam ykkt séráætlunar á svi i rannsókna, 
tækni róunar og tilraunaverkefna um eflingu 
rannsóknargetu manna og félagshagfræ ilegs 

ekkingargrunns (1998 til 2002) (1) og ákvör un 
Evrópu ingsins og rá sins nr. 1513/2002/EB frá 
27. júní 2002 um sjöttu rammaáætlun um a ger ir 
Evrópubandalagsins á svi i rannsókna, tækni róunar 
og tilraunaverkefna sem ætla  er a  stu la a  sköpun 
evrópsks rannsóknasvæ is og n sköpun (2002 til 
2006) (2). 

11) Taka skal mi  af ályktun rá sins frá 26. júní 2001 um 
vísindi og samfélag og um konur í vísindum (3), ar 
sem starfi Helsinki-hópsins er fagna  og a ildarríkin 
og framkvæmdastjórnin eru hvött til a  stu la a  ví 
a  efla átttöku kvenna í vísindum á innlendum 
vettvangi, einkum a  ví er var ar samantekt 
kyngreindra hagsk rslna um mannau  í vísindum og 
tækni ásamt róun vísa, í ví skyni a  fylgjast me  
framförum í átt til jafnréttis karla og kvenna í 
evrópskum rannsóknum. 

12) Sam ykkja ber nau synlegar rá stafanir til 
framkvæmdar essari ákvör un í samræmi vi  
ákvör un rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um me fer  framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er fali  (4). 

13) Samrá  hefur veri  haft vi  
hagsk rsluáætlunarnefndina, sem komi  var á fót me  
ákvör un 89/382/EBE, KBE (5), í samræmi vi  3. gr. 
fyrrgreindra ákvör unar. 

14) Nefndin um vísinda- og tæknirannsóknir (CREST) 
hefur gefi  álit sitt. 

SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

Markmi i  me  essari ákvör un er a  koma á 
hagsk rsluuppl singakerfi Bandalagsins um vísindi, tækni 
og n jungar til a  sty ja og vakta stefnu Bandalagsins. 

2. gr. 

Markmi unum, sem l st er í 1. gr., skal ná  me  beitingu 
eftirfarandi sérstökum hagsk rslua ger um: 

— a ildarríkin afhenda hagsk rslur reglubundi  og innan 
tiltekins frests, einkum hagsk rslur um rannsóknar- og 

róunarstarfsemi í öllum atvinnugeirum og um 
fjármögnun rannsóknar- og róunarstarfsemi, .m.t. 
opinberar fjárveitingar á fjárlögum til rannsókna og 

róunar, a  teknu tilliti til svæ is átta me  ví a  gera, 
egar kostur er, hagsk rslur um vísindi og tækni sem 

byggjast á flokkun hagsk rslusvæ a (NUTS), 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 64, 12.3.1999, bls. 105. 
(2) Stjtí . EB L 232, 29.8.2002, bls. 1. 
(3) Stjtí . EB C 199, 14.7.2001, bls. 1. 
(4) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(5) Stjtí . EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 

— róun n rra tölfræ ilegra breytna, sem skal gefa út a  
sta aldri og sem geta gefi  ítarlegri uppl singar um 
vísindi og tækni, einkum til a  meta framlag vísinda- og 
tæknistarfsemi, mi lun ekkingar og ávinning af 
n sköpun almennt. essar uppl singar eru nau synlegar 
til a  mynda og meta stefnu á svi i vísinda og 
rannsókna í hagkerfum sem grundvallast í vaxandi mæli 
á ekkingu. Bandalagi  skal einkum veita eftirfarandi 
svi um forgang: 

— n sköpun (innan og utan tæknisvi s), 

— mannau ur á svi i vísinda og tækni, 

— einkaleyfi (hagsk rslur um einkaleyfi sem skal taka 
saman eftir gagnagrunnum innlendra einkaleyfastofa 
og Evrópsku einkaleyfastofunnar), 

— hagsk rslur um hátækni (greining og flokkun á 
vörum og jónustu, mat á efnahagslegum árangri og 
framlagi til hagvaxtar), 

— kyngreindar hagsk rslur um vísindi og tækni, 

— lagfæringar og uppfærsla á gildandi stö lum og 
handbókum um hugtök og a fer ir, einkum me  tilliti 
til hugtaka í jónustugeiranum og samhæf ra a fer a til 
a  meta rannsókna- og róunarstarfsemi. Enn fremur 
mun Bandalagi  efla samvinnu vi  Efnahags- og 
framfarastofnunina (OECD) og a rar al jó astofnanir í 

ví skyni a  tryggja samanbur arhæfi gagna og koma í 
veg fyrir tvíverkna , 

— umbætur á gæ um gagna, einkum samanbur arhæfi, 
nákvæmni og tímanleika, 

— umbætur á mi lun, a gengi og skráningu tölfræ ilegra 
uppl singa. 

Teki  ver ur mi  af eim kostum, sem eru fyrir hendi innan 
a ildarríkjanna, a  ví er var ar gagnasöfnun og vinnslu 
gagna og róun a fer a og breytna. 

3. gr. 

Sam ykkja ber rá stafanir, sem eru nau synlegar til 
framkvæmdar essari ákvör un, í samræmi vi  
stjórns slumálsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 4. gr. 

4. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar hagsk rslu-
áætlunarnefndar sem komi  var á fót me  1. gr. ákvör unar 
89/382/EBE/KBE. 

2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 5. 
og 7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ -
um 8. gr. hennar. 
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Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvör unar 
1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

5. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal, innan fjögurra ára frá birtingu 
essarar ákvör unar og á riggja ára fresti eftir a , leggja 

fyrir Evrópu ingi  og rá i  sk rslu ar sem lagt er mat á 
framkvæmd rá stafananna sem kve i  er á um í 2. gr. 

Í essari sk rslu skal m.a. meta kostna  vi  a ger irnar og 
fyrirhöfn svarenda mi a  vi  ávinninginn af a gengi gagna 
og ánægju notenda. 

Í framhaldi af essari sk rslu getur framkvæmdastjórnin 
gert tillögu um rá stafanir til a  bæta framkvæmd essarar 
ákvör unar. 

6. gr. 

Ákvör un essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún 
birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

7. gr. 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. júlí 2003. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

P. Cox G. Alemanno 

forseti. forseti. 

 

 
 
 


