
A BIZOTTSÁG 676/2006/EK RENDELETE

(2006. május 2.)

a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló
1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározások és frissített
meghatározások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1980/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó
közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló, 2003. június 16-i
1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 15. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1) Az 1177/2003/EK rendelet egységes kereteket hoz létre a
jövedelmekkel és életkörülményekkel kapcsolatos olyan
közösségi statisztikák nemzeti és európai szinten történő
módszeres létrehozása érdekében, amelyek a jövedelmek,
valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés szintje
és összetétele tekintetében összehasonlítható és aktuális
keresztmetszeti és longitudinális adatokat tartalmaznak.

(2) Az új tagállamok Európai Unióhoz történő 2004. május
1-jei csatlakozásának következtében az 1177/2003/EK
rendeletet az 1553/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) módosította a mintaméretek kiigazí-
tása céljából, valamint annak érdekében, hogy a tagálla-
moknak idejük legyen rendszereiket harmonizált módsze-
rekhez és meghatározásokhoz igazítani a közösségi
statisztikák összeállítása során.

(3) Úgy tűnik továbbá, hogy egyes új és régebbi tagálla-
moknak további időre van szükségük ahhoz, hogy az
1980/2003/EK bizottsági rendeletben (3) rögzítetteknek
megfelelően valamennyi bruttó jövedelemadatot továb-
bítsák.

(4) Ezért az 1980/2003/EK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1980/2003/EK rendelet II. melléklete (3) bekezdésének első
albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A (2) bekezdéstől eltérve Görögország, Spanyolország,
Franciaország, Olaszország, Portugália, Lengyelország és
Lettország számára engedélyezett, hogy az adatfelvétel első
évétől bruttó jövedelemadatokat ne továbbítsanak. Ezeknek
az országoknak azonban a lehető legsürgősebben, legkésőbb
2007-ig továbbítaniuk kell ezeket az adatokat.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 2-án.

a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA
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