Avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde
EØS-komiteen
EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 123/1999
av 24. september 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

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
ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 14/1999 av
29. januar 1999( 1).
For å opprettholde ensartede regler på statistikkområdet og sikre at det utarbeides og
spres sammenhengende og sammenlignbare statistiske opplysninger med sikte på å
beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, må to rettsakter vedtatt av Det
europeiske fellesskap i tiden som er gått siden det sist ble gjort endringer i avtalens
vedlegg XXI, innlemmes i avtalens vedlegg XXI –
BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
Avtalens vedlegg XXI endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning.

(1) EFT L 112 av 11.5.2000, s. 75, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 21 av 11.5.2000, s. 162.
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Artikkel 2
Teksten til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 410/98( 2) og rådsforordning (EF) nr.
448/98( 3) på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne
beslutning, har samme gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 25. september 1999, forutsatt at EØS-komiteen har
mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Utferdiget i Brussel, 24. september 1999.
For EØS-komiteen
Formann

N. v. Liechtenstein
EØS-komiteens sekretærer

G. Vik

(2) EFT L 52 av 21.2.1998, s. 1.
(3) EFT L 58 av 27.2.1998, s. 1.
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E. Gerner

VEDLEGG
til EØS-komiteens beslutning nr. 123/1999
I EØS-avtalens vedlegg XXI (STATISTIKK) gjøres følgende endringer:
A.

FORRETNINGSSTATISTIKK

I nr. 1 (rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97) tilføyes følgende før tilpasningen:
“, endret ved:
–

398 R 0410: Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 410/98 av 16. februar 1998
(EFT L 52 av 21.2.1998, s. 1).”

B.

ØKONOMISK STATISTIKK

I nr. 19d (rådsforordning (EF) nr. 2223/96) tilføyes følgende før tilpasningen:
“, endret ved:
–

398 R 0448: Rådsforordning (EF) nr. 448/98 av 16. februar 1998 (EFT L 58
av 27.2.1998, s. 1).”
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