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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 63/2000
av den 28 juni 2000
om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga XXI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 23/2000 av den 25
februari 2000 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2543/1999 av den 1 december 1999 om nomenklaturen
avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Rådets förordning (EG) nr 2166/1999 av den 8 oktober 1999 om tillämpningsföreskrifter för
förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom sektorerna hälsa,
utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserande konsumentprisindexet (3) bör
införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 1999/622/EG, Euratom av den 8 september 1999 behandling av mervärdesskatt som återbetalas till icke skatteskyldiga personer eller för verksamhet undantagen från skatteplikt
till skatteskyldiga personer vid tillämpning av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (4) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Punkt 9 (Kommissionens förordning (EG) nr 2645/98 i bilaga XXI till avtalet skall ersättas med följande:
”399 R 2543: Kommissionens förordning (EG) nr 2543/1999 av den 1 december 1999 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln
medlemsstater emellan (EGT L 307, 2.12.1999 s. 46).”
Artikel 2
Följande nya punkter skall införas efter punkt 19h (Kommissionens förordning (EG) nr 1617/1999) i bilaga
XXI till avtalet:
”19i. 399 R 2166: Rådets förordning (EG) nr 2166/1999 av den 8 oktober 1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för hur produkter inom
sektorerna hälsa, utbildning och social trygghet skall behandlas i det harmoniserade konsumentprisindexet (EGT L 266, 14.10.1999, s. 1).
19j. 399 D 0622: Kommissionens beslut 1999/622/EG, Euratom av den 8 september 1999 om
behandling av mervärdesskatt som återbetalas till icke skatteskyldiga personer eller för verksamhet
undantagen från skatteplikt till skatteskyldiga personer vid tillämpning av rådets direktiv
89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (EGT L 245, 17.9.1999, s. 51).”
(1)
(2)
(3)
(4)

Ännu ej offentliggjort i EGT.
EGT L 307, 2.12.1999, s. 46.
EGT L 266, 14.10.1999, s. 1.
EGT L 245, 17.9.1999, s. 51.
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Artikel 3
Texterna till förordning (EG) nr 2543/1999, förordning (EG) nr 2166/1999 och beslut 1999/622/EG,
Euratom på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas
officiella tidning, skall vara autentiska.
Artikel 4
Detta beslut träder i kraft den 29 juni 2000 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Artikel 5
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2000.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
F. BARBASO

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.

