
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

38/2008 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) Az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló, 458/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az ESSPROS-alaprendszerben és a nyugdíjban részesülők moduljában
használt megfelelő adattovábbítási formátumok, a továbbítandó eredmények és a minőségmérési
feltételek tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. november 12-i 1322/2007/EK bizottsági
rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
kezdeti intézkedésekről szóló 1749/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. november 14-i 1334/
2007/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 18u. pont (458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„18ua. 32007 R 1322: a Bizottság 2007. november 12-i 1322/2007/EK rendelete az integrált szociális
védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló, 458/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az ESSPROS-alaprendszerben és a nyugdíjban részesülők moduljában használt
megfelelő adattovábbítási formátumok, a továbbítandó eredmények és a minőségmérési feltételek
tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 294., 2007.11.13., 5. o.).”

2. A 19b. pont (1749/96/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32007 R 1334: a Bizottság 2007. november 14-i 1334/2007/EK rendelete (HL L 296.,
2007.11.15., 22. o.).”

2. cikk

Az 1322/2007/EK és az 1334/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében
közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.
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(1) HL L 154., 2008.6.12., 36. o.
(2) HL L 294., 2007.11.13., 5. o.
(3) HL L 296., 2007.11.15., 22. o.



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 (*).

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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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


