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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 153/2009
van 4 december 2009
tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) en van Protocol 30 bij de EER-overeenkomst betreffende
specifieke bepalingen inzake de organisatie van de samenwerking op het gebied van de statistiek
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 113/2009 van het Gemengd Comité van
de EER van 22 oktober 2009 (1).

(2)

Protocol 30 bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 90/2009 van het Gemengd Comité van
de EER van 3 juli 2009 (2).

(3)

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 be
treffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhou
dingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen,
Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit
89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de
Europese Gemeenschappen (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

De in de Overeenkomst opgenomen Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees
Parlement en de Raad (4) en Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad (5) worden ingetrokken bij
Verordening (EG) nr. 223/2009 en moeten derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt.

(5)

Alle verwijzingen naar het Comité statistisch programma (CSP) in Protocol 30 bij de Overeenkomst
dienen te worden vervangen door verwijzingen naar het Comité voor het Europees statistisch systeem
(CESS),

BESLUIT:

Artikel 1
Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1) De tekst van punt 17 (Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de
Raad) wordt vervangen door het volgende:
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

334 van 17.12.2009, blz. 15.
277 van 22.10.2009, blz. 43.
87 van 31.3.2009, blz. 164.
304 van 14.11.2008, blz. 70.
52 van 22.2.1997, blz. 1.
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„32009 R 0223: Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom)
nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende
gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG)
nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van
de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB
L 87 van 31.3.2009, blz. 164).”.
2) De tekst van punt 17a (Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad) wordt geschrapt.
Artikel 2
Protocol 30 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 1, lid 6, komt als volgt te luiden:
„De statistieken uit de EVA-staten worden behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 223/2009
van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (PB L 87
van 31.3.2009, blz. 164).”.
2) In artikel 1, lid 1, worden de woorden „Comité statistisch programma (CSP)” vervangen door „Comité
voor het Europees statistisch systeem (CESS)”.
3) In artikel 1, lid 1 en lid 7, wordt „CSP/EER” vervangen door „CESS/EER”.
Artikel 3
De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de
IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 223/2009 zijn authentiek.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 5 december 2009, 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 in het EER-supplement bij het Publicatieblad van
de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 4 december 2009.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De voorzitster
Oda Helen SLETNES

(*) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.
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