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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP
č. 63/2000
ze dne 28. června 2000,
kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP
SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 23/2000 ze dne
25. února 2000 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2543/1999 ze dne 1. prosince 1999 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (2) by mělo být
začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 2166/1999 ze dne 8. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy zacházení s produkty v odvětvích
zdravotnictví, školství a sociální péče v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (3), by mělo
být začleněno do Dohody.

(4)

Rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom, ze dne 8. září 1999 o nakládání s vratkami DPH subjektům nepovinným k dani a subjektům povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od
daně, pro účely provádění směrnice Rady 89/130/ES, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého
národního produktu v tržních cenách (4) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1
V příloze XXI Dohody se bod 9 (nařízení Komise (ES) č. 2645/98) nahrazuje tímto:
„399 R 2543: Nařízení Komise (ES) č. 2543/1999 ze dne 1. prosince 1999 o klasifikaci zemí a území
pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Úř. věst.
L 307, 2.12.1999, s. 46).“
Článek 2
V příloze XXI Dohody se za bod 19h (nařízení Komise (ES) 1617/1999) vkládají nové body, které znějí:
„19i. 399 R 2166: Nařízení Komise (ES) č. 2166/1999 ze dne 8. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2494/95, pokud se jedná o minimální standardy zacházení
s produkty v odvětvích zdravotnictví, školství a sociální péče v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen (Úř. věst. L 266, 14.10.1999, s. 1).
19j. 399 D 0622: Rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom ze dne 8. září 1999 o nakládání
s vratkami DPH subjektům nepovinným k dani a subjektům povinným k dani, pokud jde
o činnosti osvobozené od daně, pro účely provádění směrnice Rady 89/130/ES, Euratom
o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (Úř. věst. L 245,
17.9.1999, s. 51).“
(1)
(2)
(3)
(4)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
Úř. věst. L 307, 2.12.1999, s. 46.
Úř. věst. L 266, 14.10.1999, s. 1.
Úř. věst. L 245, 17.9.1999, s. 51.
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Článek 3
Znění nařízení (ES) č. 2543/1999 a (ES) č. 2166/1999 a rozhodnutí 1999/622/ES, Euratom v islandském
a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, jsou
platná.
Článek 4
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 29. června 2000 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP
jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (*).
Článek 5
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 28. června 2000.
Za Smíšený výbor EHP
předseda
F. BARBASO

(*) Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

