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ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 235/2008/EB 2014/EES/54/8  

frá 11. mars 2008 

um stofnun evrópsku ráðgjafarnefndarinnar um verklagsreglur í hagskýrslugerð (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
285. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nauðsyn þess að ákvarða samevrópska staðla varðandi
sjálfstæði, ráðvendni og ábyrgð hagskýrsluyfirvalda
aðildarríkjanna og Bandalagsins varð þess valdandi að
hagskýrsluáætlunarnefnd, sem komið var á fót með
ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, KBE (2), samþykkti
einróma á fundi sínum hinn 24. febrúar 2005
starfsreglur um evrópskar hagskýrslur (hér eftir nefndar
starfsreglur) sem settar voru fram í tilmælum
framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 2005 um
sjálfstæði, ráðvendni og ábyrgð hagskýrsluyfirvalda
aðildarríkjanna og Bandalagsins.

2) Starfsreglurnar hafa þann tvíþætta tilgang að efla traust
og tiltrú á hagskýrsluyfirvöldum með því að leggja til
stofnanalegt og stjórnskipulegt fyrirkomulag og hins
vegar stuðla að auknum gæðum í hagskýrslugerð

3) Í tilmælunum frá 25. maí 2005 til Evrópuþingsins og
ráðsins um sjálfstæði, ráðvendni og ábyrgð hagskýrslu-
yfirvalda aðildarríkjanna og ráðsins viðurkenndi fram-
kvæmdastjórnin gagnsemi utanaðkomandi ráðgefandi
nefndar sem gæti gegnt því mikilvæga hlutverki að
fylgjast með hvernig starfsreglunum er beitt innan

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2008, bls. 17. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2008 frá 4. júlí 
2008 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 64, 23.10.2008, 
bls. 22.  

(1) Álit Evrópuþingsins frá 24. október 2007 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 14. febrúar 2008. 

(2) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 

evrópska hagskýrslukerfisins í heild sinni. Í tilmælum 
sínum frá 25. maí 2005 lýsti framkvæmdastjórnin þeim 
ásetningi sínum að leggja til, ef svo ber undir, að slíkri 
utanaðkomandi ráðgefandi nefnd verði komið á fót. 

4) Hinn 8. nóvember 2005 ákvað ráðið að með nýrri hátt
settri ráðgefandi nefnd mætti efla sjálfstæði, ráðvendni
og ábyrgð framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu
Evrópubandalaganna) og einnig, hvað varðar
jafningjarýnimat á innleiðingu starfsreglna evrópska
hagskýrslukerfisins. Ráðið mælti með að sú nefnd yrði
lítill hópur óháðra einstaklinga sem skipaðir verða út frá
hæfni sinni.

5) Nefndin skal skipuð meðlimum sem búa yfir
mismunandi færni og reynslu, t.d. háskólafólki og fólki
með landsbundna og/eða alþjóðlega starfsreynslu á
sviði hagskýrslugerðar.

6) Nefndin skal ganga frá mati fyrir framkvæmdastjórnina
(Hagstofu Evrópubandalaganna) á innleiðingu
starfsreglnanna, samhliða jafningjamatinu á hagstofum
aðildarríkjanna.

7) Hvetja skal til umræðna um starfsreglurnar, eftir því
sem við á, milli hagskýrsluáætlunarnefndarinnar og
evrópsku ráðgjafanefndarinnar um hagskýrslugerð, sem
komið var á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og
ráðsins nr. 234/2008/EB (3), og einnig við
hagsmunaaðila í aðildarríkjunum.

8) Því ber að koma á fót ráðgjafarnefnd og skilgreina
hlutverk hennar og formgerð, með fyrirvara um 5. gr.
bókunar um stofnsamþykkt seðlabankakerfis Evrópu og
Seðlabanka Evrópu.

 ________________  

(3) Stjtíð. ESB L 73, 15.3.2008, bls. 13. 
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ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

1. gr.

Ráðgjafarnefnd 

Evrópska ráðgjafarnefndin um verklagsreglur í 
hagskýrslugerð (hér á eftir kölluð nefndin) er hér með stofnuð. 
Tilgangur nefndarinnar er að veita óháða yfirsýn yfir 
Evrópska hagskýrslukerfið hvað varðar innleiðingu 
starfsreglnanna um evrópskar hagskýrslur (hér eftir kallaðar 
starfsreglurnar). 

2. gr.

Verkefni 

1. Verkefni nefndarinnar skulu vera:

a) að semja ársskýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um
framkvæmd starfsreglnanna að svo miklu leyti sem þær
varða framkvæmdastjórnina (Hagstofu
Evrópubandalaganna) og senda framkvæmdastjórninni þá
skýrslu áður en hún er lögð fyrir Evrópuþingið og ráðið,

b) að hafa í ársskýrslunni mat á hvernig gengur að innleiða
starfsreglurnar í evrópska hagskýrslukerfinu í heild sinni,

c) að ráðleggja framkvæmdastjórninni um viðeigandi
ráðstafanir til að greiða fyrir innleiðingu starfsreglnanna,
að svo miklu leyti sem þær varða framkvæmdastjórnina
(Hagstofu Evrópubandalaganna) og evrópska
hagskýrslukerfið í heild sinni,

d) að ráðleggja framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópubandalaganna) um hvernig miðla skuli
starfsreglunum til notenda og upplýsingaveitenda,

e) að ráðleggja framkvæmdastjórninni (Hagstofu
Evrópubandalaganna) og hagskýrsluáætlunarnefndinni um
uppfærslu starfsreglnanna.

2. Nefndinni er heimilt að veita framkvæmdastjórninni
ráðgjöf og skal bregðast við þeim erindum 
framkvæmdastjórnarinnar sem varða traust notenda á 
evrópskum hagskýrslum, í samræmi við þau verkefni sem 
mælt er fyrir um í 1. mgr. 

3. gr.

Nefndarseta 

1. Nefndin skal skipuð sjö fulltrúum, þ.m.t. er formaður.
Nefndarmenn skulu starfa sjálfstætt. Fulltrúi 
framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna) 
skal vera áheyrnarfulltrúi. 

2. Velja skal nefndarmenn úr hópi sérfræðinga sem búa yfir
afburðafærni á sviði hagskýrslugerðar, sem skulu uppfylla 
skyldur sínar á eigin forsendum og sem valdir eru með það í 
huga að í nefndinni komi saman margvísleg færni og reynsla. 

3. Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina skal ráðið
velja nefndarformann sem Evrópuþingið samþykkir. 

Formaður nefndarinnar má ekki starfa hjá hagstofu 
aðildarríkis né framkvæmdastjórninni og má ekki hafa gegnt 
neinni slíkri stöðu í tvö ár á undan tilnefningunni. 

Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina skulu 
Evrópuþingið og ráðið hvort um sig tilnefna þrjá 
nefndarmenn. 

4. Skipunartími formanns og nefndarmanna er þrjú ár og má
endurnýja hann einu sinni. 

5. Ef nefndarmaður lætur af störfum áður en skipunartími
hans rennur út skal nýr fulltrúi, skipaður samkvæmt þessari 
grein, koma í stað hans eða hennar og sitja heilan 
skipunartíma. 

4. gr.

Málsmeðferð 

1. Nefndin setur sér starfsreglur og gerir þær opinberar.

2. Ársskýrsla nefndarinnar, sem um getur í a-lið 1. mgr. 2.
gr., skal gerð opinber eftir að hún hefur verið lögð fyrir 
Evrópuþingið og ráðið. Að auki getur nefndin ákveðið að birta 
allar niðurstöður, hlutaniðurstöður eða vinnuskjöl, að því 
tilskildu að viðkomandi gögn hafi áður verið send 
Evrópuþinginu, ráðinu, framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópubandalaganna) og öðrum hlutaðeigandi aðilum og að 
þeir hafi næg tækifæri til að bregðast við. 



Nr. 54/810 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.9.2014 

3. Með fyrirvara um 287. gr. sáttmálans er nefndarmönnum
skylt að gæta þagmælsku um þær upplýsingar, sem þeir kunna 
að hafa fengið í störfum nefndarinnar, ef framkvæmdastjórnin 
tjáir þeim með rökum að leynd eigi að hvíla yfir viðkomandi 
upplýsingum eða ef svar við beiðni um álit eða erindi til 
úrlausnar myndi leiða til birtingar slíkra trúnaðarupplýsinga. 

4. Nefndin skal njóta aðstoðar skrifstofu sem
framkvæmdastjórnin sér henni fyrir, en sem starfar óháð 
henni. Ritari nefndarinnar skal skipaður af 
framkvæmdastjórninni, að höfðu samráði við nefndina. 
Ritarinn skal starfa samkvæmt fyrirmælum nefndarinnar. 

5. Gera skal ráð fyrir útgjöldum nefndarinnar í
fjárhagsáætlun framkvæmdastjórnarinnar. 

5. gr.

Endurmat á hlutverki og skilvirkni nefndarinnar skal fara fram 
að liðnum þremur árum frá stofnun hennar. 

6. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Gjört í Strassborg, 11. mars 2008. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. Pöttering J. LENARČIČ 

forseti. forseti. 


