
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 156/2005 HATÁROZATA

(2005. december 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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

mivel:

(1) A megállapodás XXI. mellékletét a 128/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2) A 2006. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra és a strukturális változókra
vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára vonatkozóan a közösségi
munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtá-
sáról szóló, 2005. március 15-i 430/2005/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni
a megállapodásba.

(3) A tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonat-
kozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról szóló, 2005.
március 18-i 2005/288/EK bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A Tanács 3880/91/EGK, az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges
fogási statisztikájának benyújtásáról szóló rendeletének módosításáról szóló, 2005. március 15-i
448/2005/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 18ah. pont (388/2005/EK bizottsági rendelet) után a következő pontot kell beilleszteni:

„18ai. 32005 R 0430: A 2006. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra és
a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára vonat-
kozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. március 15-i 430/2005/EK bizottsági rendelet (HL
L 71., 2005.3.17., 36. o.).”

2. A 22. pont (97/80/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32005 D 0288: A 2005. március 18-i 2005/288/EK bizottsági határozat (HL L 88., 2005.4.7.,
10. o.).”

3. A 25a. pont (3880/91/EGK tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32005 R 0448: A 2005. március 15-i 448/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 74., 2005.3.19.,
5. o.).”

2. cikk

A 430/2005/EK és a 448/2005/EK rendeletnek, valamint a 2005/288/EK határozatnak az Európai Unió
Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.
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(1) HL L 339., 2005.12.22., 53. o.
(2) HL L 71., 2005.3.17., 36. o.
(3) HL L 88., 2005.4.7., 10. o.
(4) HL L 74., 2005.3.19., 5. o.



3. cikk

Ez a határozat 2005. december 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésé-
ben 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. december 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök
Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN

herceg
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


