
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

136/2006 HATÁROZATA

(2006. október. 27.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló 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 2006. szeptember 22-i 126/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás
XXI. mellékletét.

(2) A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) a meghatározások és frissített meghatározások tekintetében
történő végrehajtásáról szóló 1980/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. május 2-i 676/2006/
EK bizottsági rendeletet bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) Az 530/1999/EK tanácsi rendeletnek (3) a munkaerőköltség-felvételi és a strukturális keresetfelvételi
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. május 16-i 698/2006/EK bizottsági
rendeletet bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK
tanácsi rendelet (4) végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006.
április 25-i 701/2006/EK rendeletet bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A 698/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezi a 452/2000/EK bizottsági rendeletet (5) és a 72/2002/EK
bizottsági rendeletet (6), amelyeket belefoglaltak a megállapodásba, és amelyek következésképpen a
megállapodás értelmében hatályukat vesztik.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 18j. pont (1980/2003/EK bizottsági rendelet) a következő szövegrésszel egészül ki:

„az alábbi módosítással:

— 32006 R 0676: A Bizottság 2006. május 2-i 676/2006/EK határozata (HL L 118., 2006.5.3., 3. o.).”
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(1) HL L 333., 2006 11 30., 57. o.
(2) HL L 118., 2006.5.3., 3. o.
(3) HL L 121., 2006.5.6., 30. o.
(4) HL L 122., 2006.5.9., 3. o.
(5) HL L 55., 2000.2.29., 53. o.
(6) HL L 15., 2002.1.17., 7. o.



2. A 18.f. pont (72/2002/EK bizottsági rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

„32006 R 0698: Az 530/1999/EK tanácsi rendeletnek a munkaerőköltség-felvételi és a strukturális
keresetfelvételi statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. május 5-i 698/2006/EK
bizottsági rendelete (HL L 121., 2006.5.6., 30. o.).”

3. A 18 da. pont (452/2000/EK bizottsági rendelet) szövegét törölni kell.

4. A 19v. pont (1708/2005/EK bizottsági rendelet) után a következő pont kerül beszúrásra:

„19w. 32006 R 0701: A harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége
tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2006. április 25-i 701/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 122., 2006.5.9.,
3. o.).”

2. cikk

A 676/2006/EK, a 698/2006/EK és a 701/2006/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-
kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. október 28-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése
szerint 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
kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 27-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Oda Helen SLETNES

L 366/80 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.21.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


