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EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA
EMP ÜHISKOMITEE OTSUS
nr 63/2000,
28. juuni 2000,
millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)
EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on kohandatud Euroopa Majanduspiirkonna
lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eelkõige selle artiklit 98,
ning arvestades järgmist:
(1)

Lepingu XXI lisa muudeti EMP Ühiskomitee 25. veebruari 2000. aasta otsusega nr 23/2000 (1).

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 1. detsembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 2543/1999, riikide ja territooriumide nomenklatuuri kohta ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika tarvis (2).

(3)

Lepingusse tuleb lisada nõukogu 8. oktoobri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 2166/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks seoses tervishoiu-, haridusja sotsiaalkaitsesektori toodete ühtlustatud tarbijahinnaindeksis käsitlemise miinimumstandarditega (3).

(4)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 8. septembri 1999. aasta otsus 1999/622/EÜ, Euratom, mittemaksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse eest käibemaksu tagastamise käsitlemise
kohta, et rakendada rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom, (4)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Lepingu XXI lisa punkt 9 (komisjoni määrus (EÜ) nr 2645/98) asendatakse järgmiselt:
“399 R 2543: komisjoni määrus (EÜ) nr 2543/1999 riikide ja territooriumide nomenklatuuri kohta
ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika tarvis, 1. detsember
1999 (EÜT L 307, 2.12.1999, lk 46).”
Artikkel 2
Lepingu XXI lisa punkti 19h (komisjoni määrus (EÜ) nr 1617/1999) järele lisatakse järgmised punktid:
“19i. 399 R 2166: nõukogu määrus (EÜ) nr 2166/1999, 8. oktoober 1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 2494/95 rakendamiseks seoses tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalkaitsesektori toodete ühtlustatud tarbijahinnaindeksis käsitlemise miinimumstandarditega (EÜT
L 266, 14.10.1999, lk 1).
19j. 399 D 0622: komisjoni otsus 1999/622/EÜ, Euratom, 8. september 1999, mittemaksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse eest käibemaksu tagastamise käsitlemise kohta, et
rakendada rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom (EÜT L 245, 17.9.1999, lk 51).”
(1)
(2)
(3)
(4)

Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata.
EÜT L 307, 2.12.1999, lk 46.
EÜT L 266, 14.10.1999, lk 1.
EÜT L 245, 17.9.1999, lk 51.

L 237/81

184

ET

Euroopa Liidu Teataja

11/4. kd

Artikkel 3
Komisjoni määruse (EÜ) nr 2543/1999, nõukogu määruse (EÜ) 2166/1999 ja komisjoni otsuse
1999/622/EÜ, Euratom, islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP kaasandes, on autentne.
Artikkel 4
Käesolev otsus jõustub 29. juunil 2000 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated
on EMP Ühiskomiteele esitatud (*).
Artikkel 5
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 28. juuni 2000
EMP Ühiskomitee nimel
eesistuja
F. BARBASO

(*) Põhiseadusest tulenevad nõuded puuduvad.

