
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 130/2008 HATÁROZATA

(2008. december 5.)

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. november 7-i 126/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló
1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyagi nélkülözésre vonatkozó másod
lagos célváltozók 2009-es listája tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. április 14-i
362/2008/EK tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) Az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munkaerő mintavételes felmérésére vonatkozó
2010., 2011. és 2012. évi ad hoc modulprogram elfogadásáról szóló, 2008. április 23-i
365/2008/EK bizottsági rendeletet (3) be kell foglalni a megállapodásba.

(4) A 2009. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonat
kozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára és a bázisidőszaki negyedévek meghatá
rozására vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló
577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2008. április 25-i 377/2008/EK bizottsági rende
letet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) A migráns munkavállalók és közvetlen leszármazottaik munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó 2008.
évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról szóló 102/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2008.
április 30-i 391/2008/EK bizottsági rendeletet (5) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 18w. pont (452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő pontot kell
beilleszteni:

„18x. 32008 R 0362: a Tanács 2008. április 14-i 362/2008/EK rendelete a jövedelmekre és életkörül
ményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az anyagi nélkülözésre vonatkozó másodlagos célváltozók 2009-es listája
tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 112., 2008.4.24., 1. o.).”
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2. A 18al. pont (207/2008/EK bizottsági rendelet) után a következő pontokat kell beilleszteni:

„18am. 32008 R 0365: a Bizottság 2008. április 23-i 365/2008/EK rendelete az 577/98/EK tanácsi
rendeletnek megfelelően a munkaerő mintavételes felmérésére vonatkozó 2010., 2011. és 2012.
évi ad hoc modulprogram elfogadásáról (HL L 112., 2008.4.24., 22. o.).

18an. 32008 R 0377: a Bizottság 2008. április 25-i 377/2008/EK rendelete a 2009. évtől kezdve az
adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjté
séhez szükséges részminták használatára és a bázisidőszaki negyedévek meghatározására vonat
kozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 114., 2008.4.26., 57. o.).”

3. A 18ak. pont (102/2007/EK bizottsági rendelet) a következővel egészül ki:

„ , az alábbi módosítással:

— 32008 R 0391: a Bizottság 2008. április 30-i 391/2008/EK rendelete (HL L 117., 2008.5.1., 15. o.).”

2. cikk

A 362/2008/EK, a 365/2008/EK, a 377/2008/EK és a 391/2008/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos
Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. december 6-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. december 5-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


