
A BIZOTTSÁG 833/2007/EK RENDELETE

(2007. július 16.)

a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 1172/98/EK tanácsi rendeletben
előírt átmeneti időszak befejezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adat-
gyűjtésről szóló, 1998. május 25-i 1172/98/EK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 5. cikke (4) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1172/98/EK rendelet szerint a tagállamok az 1999.
január 1-jétől kezdődő átmeneti időszakban egyszerűsí-
tett jelölést használhatnak a fel- és lerakóhelyek kódjaira
vonatkozóan; és nincs szükség regionális jelölésekre az
Európai Gazdasági Térségen belüli nemzetközi fuvaro-
zásra vonatkozóan.

(2) Az 1172/98/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdése szerint az
átmeneti időszak lejártának napját meg kell határozni,
mivel a gyakorlati feltételek adottak a G. melléklet 1. és
2. szakasza szerinti, a belföldi és a nemzetközi fuvarozás
esetében egyaránt hatékonyan működő, regionális jelölés-
rendszer alkalmazására.

(3) Biztosítani kell a statisztikai célú területi egységek
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003.
május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (2) – amely 2003-ban lépett hatályba – alkalma-
zását.

(4) E rendelet nem érinti az 1172/98/EK rendeletben választ-
hatóként meghatározott változók státusát és tartalmát.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (3) létreho-
zott statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1172/98/EK rendelet 5. cikkében meghatározott átmeneti
időszak 2007. december 31-én véget ér.

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, 2007. július 16-án.
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Joaquín ALMUNIA
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