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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 63/2000
van 28 juni 2000
tot wĳziging van bĳlage XXI (Statistiek) bĳ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bĳlage XXI bĳ de overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 23/2000 van het Gemengd Comité
van de EER van 25 februari 2000 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie van 1 december 1999 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en
van de handel tussen de lidstaten (2), dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 2166/1999 van de Raad van 8 oktober 1999 houdende gedetailleerde regels
voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 voor wat betreft de minimumnormen voor de
behandeling van tot de sectoren gezondheid, onderwĳs en sociale bescherming behorende producten
in het geharmoniseerde indexcĳfer van de consumptieprĳzen (3) dient in de overeenkomst te worden
opgenomen.

(4)

Beschikking 1999/622/EG, Euratom van de Commissie van 8 september 1999 over de behandeling
van BTW-teruggaven aan niet-belastingplichtige eenheden en aan belastingplichtige eenheden voor
vrĳgestelde handelingen bĳ de uitvoering van Richtlĳn 89/130/EEG, Euratom van de Raad betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprĳzen (4) dient
in de overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XXI bĳ de overeenkomst wordt de tekst van punt 9 (Verordening (EG) nr. 2645/98 van de
Commissie) vervangen door:
„399 R 2543: Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie van 1 december 1999 betreffende
de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de
Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46).”.
Artikel 2
In bĳlage XXI bĳ de overeenkomst worden na punt 19h (Verordening (EG) nr. 1617/1999 van de
Commissie) de volgende punten ingevoegd:
„19i. 399 R 2166: Verordening (EG) nr. 2166/1999 van de Raad van 8 oktober 1999 houdende
gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 voor wat betreft de
minimumnormen voor de behandeling van tot de sectoren gezondheid, onderwĳs en sociale
bescherming behorende producten in het geharmoniseerde indexcĳfer van de consumptieprĳzen
(PB L 266 van 14.10.1999, blz. 1).
19j. 399 D 0622: Beschikking 1999/622/EG, Euratom van de Commissie van 8 september 1999
over de behandeling van BTW-teruggaven aan niet-belastingplichtige eenheden en aan belastingplichtige eenheden voor vrĳgestelde handelingen bĳ de uitvoering van Richtlĳn 89/130/EEG,
Euratom van de Raad betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal
product tegen marktprĳzen (PB L 245 van 17.9.1999, blz. 51).”.
(1)
(2)
(3)
(4)

Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46.
PB L 266 van 14.10.1999, blz. 1.
PB L 245 van 17.9.1999, blz. 51.

L 237/81

L 237/82

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

21.9.2000

Artikel 3
De in het EER-supplement bĳ het Puclicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend te maken teksten in
de Ĳslandse en Noorse taal van Verordening (EG) nr. 2543/1999, Verordening (EG) nr. 2166/1999, en
Beschikking 1999/622/EG, Euratom zĳn authentiek.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 29 juni 2000, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER (*) hebben plaatsgevonden.
Artikel 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 28 juni 2000.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitter
F. BARBASO

(*) Geen grondwettelĳke vereisten aangegeven.

