
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 676/2006

z dnia 2 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1980/2003 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów

i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące
statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia
(EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 ustanawia wspólne
ramy dla systematycznego tworzenia statystyk Wspól-
noty w sprawie dochodów i warunków życia, zawierają-
cych porównywalne i aktualne dane przekrojowe oraz
dane dotyczące zmian w czasie dotyczących dochodu
oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa oraz wyklu-
czenia społecznego na poziomie krajowym i Unii Euro-
pejskiej.

(2) W konsekwencji przystąpienia nowych państw człon-
kowskich do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.,
rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 zostało zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1553/2005 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (2) w celu dostosowania liczebności
próby oraz aby zapewnić nowym państwom członkow-
skim czas na dostosowanie ich odpowiednich systemów
do zharmonizowanych metod i definicji wykorzystywa-
nych do zestawienia statystyk Wspólnoty.

(3) Ponadto okazuje się, że niektóre nowe państwa człon-
kowskie oraz kilka dotychczasowych państw członkow-
skich potrzebują dodatkowego czasu na dostarczenie
wszystkich danych dotyczących dochodu brutto,
jak wskazano w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 1980/2003 (3).

(4) Dlatego rozporządzenie (WE) nr 1980/2003 powinno
zostać odpowiednio zmienione.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustęp 3 akapit pierwszy w załączniku II do rozporządzenia
(WE) nr 1980/2003 otrzymuje brzmienie:

„W drodze odstępstwa od wymagań pkt 2, Grecja, Hisz-
pania, Francja, Włochy, Portugalia, Polska i Łotwa mogą
nie dostarczać żadnych danych dotyczących dochodu
brutto, począwszy od pierwszego roku działania systemu.
Jednakże kraje te dostarczą wymienione dane tak szybko,
jak to tylko możliwe i w każdym razie nie później niż
w 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1553/2005 (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 6).

(2) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 6. (3) Dz.U. L 298 z 17.11.2003, str. 1.


