EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 108/2008
av 26. september 2008
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. 92/2008 av
4. juli 2008( 1).

2)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2008 av 23. april 2008 om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007, med hensyn til det
tekniske formatet for oversending av statistikk over utenlandske datterforetak og
unntak som gis til medlemsstatene( 2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XXI etter nr. 19x (europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 716/2007) skal nytt nr. 19xa lyde:
”19xa. 32008 R 0364: Kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2008 av 23. april 2008 om
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007, med
hensyn til det tekniske formatet for oversending av statistikk over utenlandske
datterforetak og unntak som gis til medlemsstatene (EUT L 112 av 24.4.2008,
s. 14).
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende
tilpasning:

(1)
(2)

EUT L 280 av 23.10.2008, s. 32, og EØS-tillegget til EUT nr. 64 av 25.9.2008, s. 25.
EUT L 112 av 24.4.2008, s. 14.

1

I vedlegg III ”UNNTAK” tilføyes følgende:
Medlemsstat

Norge

Modulen statistikk over
utenlandske datterselskaper i
landet som utarbeider
statistikken
Unntak fra inndeling etter
aktivitet: NACE rev. 1.1
seksjon J for referanseårene
2007–2010

Modulen statistikk over
datterselskaper i utlandet
Fullstendig unntak for
referanseårene 2007–2008
”

Artikkel 2
Teksten til forordning (EF) nr. 364/2008 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØStillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 27. september 2008, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1( ∗ ).
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende.
Utferdiget i Brussel, 26. september 2008.
For EØS-komiteen
Nikolaus von Liechtenstein
Formann

(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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