11/t. 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

183

22000D0921(16)

21.9.2000

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 63/2000
z dnia 28 czerwca 2000 r.
zmieniająca zalącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG
WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokolem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zalącznik XXI do Porozumienia zostal zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2000 z
dnia 25 lutego 2000 r. (1).

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2543/1999 z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie nomenklatury
krajów i terytoriów dla statystyk handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyk w handlu między
Państwami Czlonkowskimi (2) należy wlączyć do Porozumienia.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/1999 z dnia 8 października 1999 r ustanawiające szczególowe
zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania produktów w sektorach ochrony zdrowia, edukacji i ochrony socjalnej w zharmonizowanym
wskaźniku cen konsumpcyjnych (3) należy wlączyć do Porozumienia.

(4)

Decyzję Komisji 1999/622/WE, Euratom, z dnia 8 września 1999 r. w sprawie traktowania
zwrotów podatku VAT jednostkom nie podlegającym opodatkowaniu i jednostkom podlegającym
opodatkowaniu na ich dzialalność zwolnioną z opodatkowania, do celów wykonania dyrektywy
Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w
cenach rynkowych (4) należy wlączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykul 1
W zalączniku XXI do Porozumienia tekst pkt 9 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2645/98) otrzymuje
brzmienie:
„399 R 2543: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2543/1999 z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie
nomenklatury krajów i terytoriów dla statystyk handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyk w
handlu między Państwami (Dz.U. L 307 z 2.12.1999, str. 46).”
Artykul 2
W zalączniku XXI do Porozumienia po pkt 19h (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1617/1999) dodaje się
punkty w brzmieniu:
„19i. 399 R 2166: rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/1999 z dnia 8 października 1999 r. ustanawiające szczególowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania produktów w sektorach ochrony zdrowia, edukacji i ochrony socjalnej w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (Dz.U. L 266 z 14.10.1999, str. 1).
19j. 399 D 0622: decyzja Komisji 1999/622/WE, Euratom z dnia 8 września 1999 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT jednostkom nie podlegającym opodatkowaniu i jednostkom podlegającym opodatkowaniu na ich dzialalność zwolnioną z opodatkowania, do celów wykonania
dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 245 z 17.9.1999, str. 51).”
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Artykul 3
Teksty rozporządzenia (WE) nr 2543/1999, rozporządzenia (WE) nr 2166/1999 i decyzji 1999/622/WE,
Euratom w językach islandzkim i norweskim, które mają zostać opublikowane w Suplemencie EOG do
Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.
Artykul 4
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2000 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje
na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostaly dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG (*).
Artykul 5
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego
Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 2000 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
F. BARBASO

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

