
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 108/2008 HATÁROZATA

(2008. szeptember 26.)

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 2008. július 4-i 92/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A 716/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó
statisztikák továbbításának technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekin
tetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. április 23-i 364/2008/EK bizottsági rendeletet (2) bele
kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a 19x. pont (az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete) után
a következő ponttal egészül ki:

„19xa. 32008 R 0364: a Bizottság 2008. április 23-i 364/2008/EK rendelete a 716/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbítá
sának technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő
végrehajtásáról (HL L 112., 2008.4.24., 14. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értel
mezni:

Az »ELTÉRÉSEK« című III. melléklet a következőkkel egészül ki:

»Tagállam Külföldi leányvállalatokra vonatkozó belső
statisztikák modulja

Külföldi leányvállalatokra vonatkozó külső
statisztikák modulja

Norvégia Mentesség a következő tevékenység
szerinti bontás alól: NACE Rev. 1.1.
J. nemzetgazdasági ág a 2007–2010.
referenciaévekre

Teljes eltérés a 2007–2008.
referenciaévekre«”

HU2008.11.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 309/37

(1) HL L 280., 2008.10.23., 32. o.
(2) HL L 112., 2008.4.24., 14. o.



2. cikk

A 364/2008/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és
norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. szeptember 27-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. szeptember 26-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

HUL 309/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.11.20.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


