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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

 
nr. 23/2000  

frá 25. febrúar 2000 
 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) 
við EES-samninginn  

  
 

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 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1)  XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 16/2000 frá 28. janúar 2000(1). 
  
2)  Til að viðhalda einsleitni samningsins á sviði hagskýrslna og til að tryggja 

vinnslu og dreifingu á samfelldum og sambærilegum tölfræðilegum 
upplýsingum í þeim tilgangi að skýra og fylgjast með öllum efnahagslegum, 
félagslegum og umhverfisfræðilegum þáttum Evrópska efnahagssvæðisins, 
sem máli skipta, er nauðsynlegt að taka upp í XXI. viðauka við samninginn 
nokkra löggerninga sem voru samþykktir af  Evrópubandalaginu á þeim tíma 
sem liðið hefur frá því síðustu breytingar voru gerðar á XXI. viðauka.   

 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 
  

1. gr. 
 
XXI. viðauka við samninginn skal breytt eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa 
ákvörðun. 

                                                 
(1) Hefur enn ekki verið birt . 
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2. gr. 

 
Fullgiltur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2700/98(2), reglugerðar 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2701/98(3), reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 2702/98(4), reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2645/98(5) og 
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2646/98(6) á íslensku og norsku fylgir 
sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 26. febrúar 2000, að því tilskildu að allar 
tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu 
EES-nefndinni(∗).    
 

 
4. gr. 

 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
 
 
Gjört í Brussel 25. febrúar 2000. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 F. Barbaso 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
 G. Vik  E. Gerner 
 

                                                 
(2) Stjt íð. EB L 344, 18.12.1998, b ls. 49. 
(3) Stjt íð. EB L 344, 18.12.1998, b ls. 81. 
(4) Stjt íð. EB L 344, 18.12.1998, b ls. 102. 
(5) Stjt íð. EB L 335, 10.12.1998, b ls. 22. 
(6) Stjt íð. EB L 335, 10.12.1998, b ls. 30. 
(∗ ) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2000 

 
 
Breyta ber XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við samninginn eins tilgreint er hér að 
aftan: 
 
A. VIÐSKIPTASKÝRSLUR 
 
Eftirfarandi liðir komi aftan við 1. lið (reglugerð ráðsins (EB) nr. 58/97): 
 
„1a. 398 R 2700: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2700/98 frá 17. 

desember 1998 um skilgreiningar á breytum fyrir hagskýrslur um skipulag 
fyrirtækja (Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 49). 

 
1b. 398 R 2701: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2701/98 frá 17. 

desember 1998 um raðir gagna sem taka skal saman fyrir hagskýrslur um 
skipulag fyrirtækja (Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 81). 

 
1c. 398 R 2702: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2702/98 frá 17. 

desember 1998 um tæknilegt snið til nota við afhendingu á hagskýrslum um 
skipulag fyrirtækja (Stjtíð. EB L 344, 18.12.1998, bls. 102).“  

 
B. SKÝRSLUR UM UTANRÍKISVERSLUN 
 
Eftirfarandi komi í stað textans í 9. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
2317/97): 
 
„398 R 2645: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2645/98 frá 9. desember 
1998 um flokkun landa og yfirráðasvæða í hagskýrslum um utanríkisverslun 
bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess (Stjtíð. EB L 335, 10.12.1998, bls. 
22).“ 
 
C.  HAGTÖLUR 

 
Eftirfarandi liður komi aftan við lið 19f (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar  (EB) nr. 
2454/97): 
 
„19g. 398 R 2646: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2646/98 frá 9. 

desember 1998 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla um meðferð gjaldskráa í samræmdri 
vísitölu neysluverðs (Stjtíð. EB L 335, 10.12.1998, bls. 30).“ 

 


