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ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. 63/2000
z 28. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP
SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, v znení protokolu, ktorým sa upravuje
Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,
keďže:
(1)

príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 23/2000
z 25. februára 2000 (1);

(2)

nariadenie Komisie (ES) č. 2543/1999 z 1. decembra 1999 o nomenklatúre štátov a území pre štatistiku zahraničného obchodu spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (2) sa má
včleniť do dohody;

(3)

nariadenie Komisie (ES) č. 2166/1999 z 8. októbra 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá
pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie
s výrobkami v sektoroch zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti v harmonizovanom
indexe spotrebiteľských cien (3), sa má včleniť do dohody;

(4)

nariadenie Komisie 1999/622/ES, Euratom z 8. septembra 1999 o spracovaní vrátených platieb
DPH nezdaniteľným a zdaniteľným jednotkám za ich činnosti oslobodené od dane, s cieľom implementácie smernice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizácii zostavenia hrubého národného produktu v trhových cenách (4) sa má včleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1
Text bodu 9 (nariadenie Komisie (ES) č. 2645/98) prílohy XXI k dohode sa nahrádza takto:
„399 R 2543: Nariadenie Komisie (ES) č. 2543/1999 z 1. decembra 1999 o nomenklatúre štátov
a území pre štatistiku zahraničného obchodu spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými
štátmi (Ú. v. ES L 307, 2.12.1999, s. 46).“
Článok 2
Za bod 19h (nariadenie Komisie (ES) č. 1617/1999) prílohy XXI k dohode sa vkladajú tieto body:
„19i. 399 R 2166: Nariadenie Rady (ES) č. 2166/1999 z 8. októbra 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre
zaobchádzanie s výrobkami v sektoroch zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti
v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 266, 14.10.1999, s. 1).
19j. 399 D 0622: Rozhodnutie Komisie 1999/622/ES, Euratom z 8. septembra 1999 o spracovaní
vrátených platieb DPH nezdaniteľným a zdaniteľným jednotkám za ich činnosti oslobodené od
dane, s cieľom implementácie smernice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizácii zostavenia
hrubého národného produktu v trhových cenách (Ú. v. ES L 245, 17.9.1999, s. 51).“
(1)
(2)
(3)
(4)

Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
Ú. v. ES L 307, 2.12.1999, s. 46.
Ú. v. ES L 266, 14.10.1999, s. 1.
Ú. v. ES L 245, 17.9.1999, s. 51.
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Článok 3
Texty nariadenia (ES) č. 2543/1999, nariadenia (ES) č. 2166/1999 a rozhodnutia 1999/622/ES, Euratom
v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa majú uverejniť v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, sú autentické.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. júna 2000 za predpokladu, že Spoločnému výboru EHP boli
predložené všetky notifikácie podľa článku 103 ods. 1 dohody (*).
Článok 5
Toto rozhodnutie sa uverejní v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a v dodatku EHP
k uvedenému vestníku.

V Bruseli 28. júna 2000
Za Spoločný výbor EHP
predseda
F. BARBASO

(*) Ústavné požiadavky nie sú uvedené.

