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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det opprettet 
en felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt og europeisk 
plan.

2) Som en følge av de nye medlemsstatenes tiltredelse til 
Den europeiske union 1. mai 2004, er forordning (EF) 
nr. 1177/2003 blitt endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1553/2005(2) for å tilpasse 
utvalgsstørrelsene og gi de nye medlemsstatene tid til 
å tilpasse sine respektive systemer til de harmoniserte 
metodene og definisjonene som brukes for å utarbeide 
fellesskapsstatistikker.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 3.5.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2006 av 27. oktober 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 64, 21.12.2006, s. 8.

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1553/2005 (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 6).

(2) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 6.

3) Det viser seg dessuten at noen nye medlemsstater i 
likhet med noen eksisterende medlemsstater trenger 
mer tid til å levere alle bruttoinntektsdata som angitt i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1980/2003(3).

4) Forordning (EF) nr. 1980/2003 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Nummer 3 første ledd i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 1980/2003 skal lyde:

«Som unntak fra nr. 2 kan Hellas, Spania, Frankrike, Italia, 
Portugal, Polen og Latvia unnlate å levere bruttoinntektsdata 
fra første driftsår. Disse landene skal imidlertid levere disse 
dataene så snart som mulig, og under alle omstendigheter 
senest fra 2007.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(3) EUT L 298 av 17.11.2003, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 676/2006

av 2. mai 2006

om endring av forordning (EF) nr. 1980/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til definisjoner og ajourførte 

definisjoner(*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 2. mai 2006.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA
 Medlem av Kommisjonen
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