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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 31/2000 
av 31. mars 2000 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 168/1999 av 26. 

november 1999(1). 
 
2) Rådsvedtak 1999/280/EF av 22. april 1999 om en fellesskapsframgangsmåte for 

utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med 
forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker(2) 
skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Kommisjonsvedtak 1999/566/EF av 26. juli 1999 om gjennomføring av rådsvedtak 

1999/280/EF om en fellesskapsframgangsmåte for utveksling av opplysninger og for 
konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje og prisene på 
petroleumsprodukter til forbruker(3) skal innlemmes i avtalen. 

 
4) Rådsvedtak 1999/280/EF av 22. april 1999 opphever rådsdirektiv 76/491/EØF av 

4. mai 1976 om en fellesskapsrutine for utveksling av opplysninger og for 
konsultasjoner i forbindelse med prisene på råolje og petroleumsprodukter i 
Fellesskapet, som er innlemmet i avtalen og dermed må oppheves i avtalen. 

                                                                 
(1) Ennå ikke kunngjort. 
(2) EFT L 110 av 28.4.1999, s. 8. 
(3) EFT L 216 av 14.8.1999, s. 8. 
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5) Kommisjonsvedtak 1999/566/EF opphever kommisjonsvedtak 77/190/EØF av 26. 

januar 1977 om gjennomføring av direktiv 76/491/EØF om en fellesskapsrutine for 
utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med prisene på råolje 
og petroleumsprodukter i Fellesskapet, som er innlemmet i avtalen og dermed må 
oppheves i avtalen – 

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg IV erstattes teksten til nr. 3 (rådsdirektiv 76/491/EØF) med følgende: 
 
“399 D 0280: Rådsvedtak 1999/280/EF av 22. april 1999 om en 
fellesskapsframgangsmåte for utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse 
med forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker 
(EFT L 110 av 28.4.1999, s. 8).” 
 

Artikkel 2 
 
1. I avtalens vedlegg IV erstattes teksten til nr. 3a (kommisjonsvedtak 77/190/EØF) 

med følgende: 
 

“399 D 0566: Kommisjonsvedtak 1999/566/EF av 26. juli 1999 om gjennomføring 
av rådsvedtak 1999/280/EF om en fellesskapsframgangsmåte for utveksling av 
opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje 
og prisene på petroleumsprodukter til forbruker (EFT L 216 av 14.8.1999, s. 8).” 

 
2. Tillegg 1 til avtalens vedlegg IV oppheves. 
 

Artikkel 3 
 

Teksten til rådsvedtak 1999/280/EF og kommisjonsvedtak 1999/566/EF på islandsk og 
norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis 
gyldighet. 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning trer i kraft 1. april 2000, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.  
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Artikkel 5 

 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 31. mars 2000. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
      
         F. Barbaso 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
       
      G. Vik                    E. Gerner 
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