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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 327/2019 

av 13. desember 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 av 18. juli 2018 om integrert landbruks-

statistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2018/1091 opphever forordning (EF) nr. 1166/2008, som er innlemmet i EØS-

avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI skal teksten i nr. 23 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1166/2008) lyde: 

”32018 R 1091: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 av 18. juli 2018 om integrert 

landbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) 

nr. 1337/2011 (EUT L 200 av 7.8.2018, s. 1). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

a) EFTA-statene skal ikke være forpliktet av regionale statistikkenheter slik det er 

fastsatt i denne forordning. 

b) EFTA-statene skal ikke være forpliktet til å samle inn og framlegge opplysninger 

om innlemming av tiltakene knyttet til ’Modulen om utvikling av landdistriktene’ 

i artikkel 7 bokstav b), ’Modulen om frukthager’ i artikkel 7 bokstav g) og 

’Modulen om vingårder’ i artikkel 7 bokstav h) som angitt i vedlegg IV til 

forordningen, også inkludert enhver ad-hoc opplysning som utfyller de tre nevnte 

modulene på grunnlag av artikkel 9. 

c) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1091 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 200 av 7.8.2018, s. 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 


