
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

37/2008 határozata

(2008. március 14.)

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 2008. február 1-jei 18/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi
állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 862/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 311/76/EGK tanácsi
rendeletet (3), amelyet ebből következően a megállapodás értelmében hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. mellékletének 18. pontja (311/76/EGK tanácsi rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

„32007 R 0862: az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 862/2007/EK rendelete a migrációra és a
nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkaválla-
lókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
(HL L 199., 2007.7.31., 23. o.).”

2. cikk

A 862/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

L 182/38 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.10.

(1) HL L 154., 2008.6.12., 36. o.
(2) HL L 199., 2007.7.31., 23. o.
(3) HL L 39., 1976.2.14., 1. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



4. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER
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