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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 14/2004 

 
av 6. februar 2004 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 161/2003 

av 7. november 2003(1). 
 
2) Kommisjonsvedtak 2000/115/EF av 24. november 1999 om definisjoner av 

kjennetegn, listen over landbruksvarer, unntak fra definisjonene samt regioner 
og områder med hensyn til Fellesskapets undersøkelser om strukturen til 
driftsenheter i landbruket(2), skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2002 av 24. juli 2002 om endring av 

kommisjonsvedtak 2000/115/EF om definisjoner av kjennetegn, listen over 
landbruksvarer, unntak fra definisjonene samt regioner og områder med 
hensyn til Fellesskapets undersøkelser omstrukturen til driftsenheter i 
landbruket(3), skal innlemmes i avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XXI etter nr. 23 (rådsforordning (EØF) nr. 571/88) skal nytt nr. 
23a lyde: 
 
”23a. 32000 D 0115: Kommisjonsvedtak 2000/115/EF av 24. november 1999 om 

definisjoner av kjennetegn, listen over landbruksvarer, unntak fra 
definisjonene samt regioner og områder med hensyn til Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket (EFT L 38 av 
12.2.2000, s. 1), endret ved: 

 
– 32002 R 1444: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2002 av 24. juli 

2002 (EFT L 216 av 12.8.2002, s. 1). 
 
                                                 
(1) EUT L 41 av 12.2.2004, s. 60, og EØS-tillegget til EUT nr. 7 av 12.2.2004, s. 41. 
(2) EFT L 38 av 12.2.2000, s. 1. 
(3) EFT L 216 av 12.8.2002, s. 1. 
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Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 
 
a) Vedlegg I punkt G/05 avsnitt I bokstav d) får ikke anvendelse for Norge. 
 
b) I vedlegg I punkt H/03 avsnitt II skal nytt nr. 4 lyde: 
 
 ”4. Ikke-produktiv skogmark og områder dekket av busker.” 
 
c) I vedlegg I punkt H/02 avsnitt II tilføyes følgende: 
 
 ”I tillegg skal følgende være unntatt for Norge: 
 
 – Ikke-produktiv skogmark og områder dekket av busker.” 
 
d) Siste setning i vedlegg I punkt J/15 avsnitt II får ikke anvendelse for Norge. 
 
e) På listen i vedlegg I punkt L (ARBEIDSKRAFT I LANDBRUKET) under 

”Arbeidskraften i driftsenheten” nr. II  tredje ledd, tilføyes følgende: 
 
 ”Island   16 år  
  

Liechtenstein  16 år 
  

Norge   16 år”” 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til vedtak 2000/115/EF og forordning (EF) nr. 1444/2002 på islandsk og 
norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal 
gis gyldighet. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning trer i kraft 7. februar 2004, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt 
alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

 

                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 6. februar 2004. 
 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann  
 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
 
      Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
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