
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 18/2008 HATÁROZATA

(2008. február 1.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

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 2007. december 7-i 170/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. július 18-i 847/2007/EK bizottsági rendeletet (2)
bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2007. augusztus
20-i 973/2007/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A melléklet a 28b. pontot (1031/2006/EK bizottsági rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„28c. 32007 R 0847: a Bizottság 2007. július 18-i 847/2007/EK rendelete az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról (HL L 187., 2007.7.19., 5. o.).”

2. A 18ai. pont (430/2005/EK bizottsági rendelet), a 18db. pont (1916/2000/EK bizottsági rendelet), a 18e.
pont (1726/1999/EK bizottsági rendelet) és a 18h. pont (1216/2003/EK bizottsági rendelet) a következő
francia bekezdéssel egészül ki:

„– 32007 R 0973: a Bizottság 2007. augusztus 20-i 973/2007/EK rendelete (HL L 216., 2007.8.21.,
10. o.).”

3. A 4ac. pont (912/2004/EK bizottsági rendelet), a 7e. pont (2163/2001/EK bizottsági rendelet), a 18m.
pont (1983/2003/EK bizottsági rendelet), a 27a. pont (782/2005/EK bizottsági rendelet), a 30. pont
(753/2004/EK bizottsági rendelet) és a 31. pont (1450/2004/EK bizottsági rendelet) a következő szöveg-
gel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

– 32007 R 0973: a Bizottság 2007. augusztus 20-i 973/2007/EK rendelete (HL L 216., 2007.8.21.,
10. o.).”

(1) HL L 124., 2008.5.8., 38. o.
(2) HL L 187., 2007.7.19., 5. o.
(3) HL L 216., 2007.8.21., 10. o.
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2. cikk

A 847/2007/EK és a 973/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéte-
endő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. február 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cik-
kének (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, 2008. február 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

Alan SEATTER

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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