
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

129/2007 határozata

(2007. szeptember 28.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

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 megállapodás XXI. mellékletét a 2007. július 6-i 94/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a migráns munkavállalók és közvetlen leszármazottaik
munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó 2008. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról és a 430/2005/
EK rendelet módosításáról szóló, 2007. február 2-i 102/2007/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(3) A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a túlzott eladósodottságra és a pénzügyi kirekesztésre
vonatkozó másodlagos célváltozók listája tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. február 28-i
215/2007/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 18aj. pontot (341/2006/EK bizottsági rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„18ak. 32007 R 0102: a Bizottság 2007. február 2-i 102/2007/EK rendelete az 577/98/EK tanácsi
rendeletnek megfelelően a migráns munkavállalók és közvetlen leszármazottaik munkaerő-piaci
helyzetére vonatkozó 2008. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról és a 430/2005/EK
rendelet módosításáról (HL L 28., 2007.2.3., 3. o.).”

2. A 18ai. pont (430/2005/EK bizottsági rendelet) a következővel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32007 R 0102: a Bizottság 2007. február 2-i 102/2007/EK rendelete (HL L 28., 2007.2.3., 3. o.).”

3. A 18s. pontot (315/2006/EK bizottsági rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„18t. 32007 R 0215: a Bizottság 2007. február 28-i 215/2007/EK rendelete a jövedelmekre és
életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a túlzott eladósodottságra és a pénzügyi kirekesztésre vonatkozó
másodlagos célváltozók listája tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 62., 2007.3.1., 8. o.).”
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2. cikk

A 102/2007/EK és a 215/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében
közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2007. szeptember 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON

L 47/64 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.2.21.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


