
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 126/2008 HATÁROZATA

(2008. november 7.)

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. szeptember 26-i 108/2008 EGT vegyes bizottsági hatá
rozat (1) módosította.

(2) A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK rendeletnek a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó
első bázisév, valamint a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a részlete
zettség szintje, az adatszolgáltatás formája, az első referencia-időszak és a referencia-időszak tekinte
tében történő végrehajtásáról szóló, 2008. május 29-i 472/2008/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell
foglalni a megállapodásba.

(4) A bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló
322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 831/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008.
június 26-i 606/2008/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A 451/2008/EK rendelet 2008. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt
3696/93/EGK tanácsi rendeletet (5), amelyet következésképpen a megállapodásból el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 20b. pont (3696/93/EGK tanácsi rendelet) szövegének helyébe a következő lép:

„32008 R 0451: az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i 451/2008/EK rendelete a termékek
tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2008.6.4., 65. o.).”
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2. A szöveg a 2c. pontot (1503/2006/EK bizottsági rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„2d. 32008 R 0472: a Bizottság 2008. május 29-i 472/2008/EK rendelete a rövid távú statisztikákról
szóló 1165/98/EK rendeletnek a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó első bázisév, valamint a
NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a részletezettség szintje, az adat
szolgáltatás formája, az első referencia-időszak és a referencia-időszak tekintetében történő végre
hajtásáról (HL L 140., 2008.5.30., 5. o.).”

3. A 17b. pont (831/2002/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 32008 R 0606: a Bizottság 2008. június 26-i 606/2008/EK rendelete (HL L 166., 2008.6.27.,
16. o.).”

2. cikk

A 451/2008/EK, a 472/2008/EK és a 606/2008/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegé
szítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. november 8-án 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. november 7-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

HUL 339/120 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.18.

(*) Alkotmányossági követelmények fennállását nem jelezték.


