
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

126/2005 határozata

(2005. szeptember 30.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel
módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és
különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A 2005. június 10-i 86/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás
XXI. mellékletét.

(2) Az 577/98/EK tanácsi rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2007–
2009. évi ad hoc modulprogram elfogadásáról szóló, 2005. március 7-i 384/2005/EK bizottsági
rendeletet (2) be kell illeszteni a megállapodásba.

(3) Az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munkából a nyugdíjba történő átmenetre
vonatkozó 2006. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról és a 246/2003/EK rendelet
módosításáról szóló, 2005. március 8-i 388/2005/EK bizottsági rendeletet (3) be kell építeni
a megállapodásba.

(4) E határozat Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 18af. pont (29/2004/EK bizottsági rendelet) után a következő pontokat kell beilleszteni:

„18ag. 32005 R 0384: A Bizottság 2005. március 7-i 384/2005/EK rendelete az 577/98/EK tanácsi
rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2007–2009. évi ad hoc
modulprogram elfogadásáról (HL L 61., 2005.3.8., 23. o.).

2005.12.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 339/39

(1) HL L 268., 2005.10.13., 21. o.
(2) HL L 61., 2005.3.8., 23. o.
(3) HL L 62., 2005.3.9., 7. o.



E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

A rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.

18ah. 32005 R 0388: A Bizottság 2005. március 8-i 388/2005/EK rendelete az 577/98/EK tanácsi
rendeletnek megfelelően a munkából a nyugdíjba történő átmenetre vonatkozó 2006. évi ad
hoc modul előírásainak elfogadásáról és a 246/2003/EK rendelet módosításáról (HL L 62.,
2005.3.9., 7. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

A rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.”

2. A 18ad. pont (246/2003/EK bizottsági rendelet) a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32005 R 0388: A Bizottság 2005. március 8-i 388/2005/EK rendelete (HL L 62., 2005.3.9.,
7. o.).”

2. cikk

A 384/2005/EK és a 388/2005/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében
közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2005. október 1-jén lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének
(1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (*).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében
kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 30-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

L 339/40 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.22.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


