
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 472/2008

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk
w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów
czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą
przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego

okresu odniesienia i okresu odniesienia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia
19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (1),
w szczególności jego art. 17 lit. k) i l),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1165/98 ustanawia wspólne
ramy tworzenia krótkoterminowych statystyk Wspólnoty
dotyczących cyklu koniunkturalnego. Zakres tych
statystyk jest zdefiniowany poprzez odniesienie do roz-
porządzenia Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 paździer-
nika 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działal-
ności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE
Rev. 1) (2).

(2) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospo-
darczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie
Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia
WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, krót-
koterminowe statystyki, do których odnosi się rozporzą-
dzenie (WE) nr 1165/98, mają być przygotowywane
przy użyciu NACE Rev. 2 od dnia 1 stycznia 2009 r.

(3) Zgodnie z art. 17 lit. k) i l) rozporządzenia (WE) nr
1165/98 należy określić pierwszy rok bazowy, jaki ma
być zastosowany w przypadku szeregów czasowych

w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych
sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE
Rev. 2, poziom szczegółowości, formę, pierwszy okres
odniesienia i okres odniesienia.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pierwszym rokiem bazowym, jaki ma być zastosowany
w przypadku krótkoterminowych statystyk, do których odnosi
się rozporządzenie (WE) nr 1165/98 i które mają być przygo-
towywane przy użyciu NACE Rev. 2, jest rok 2005 (rok 2006
dla D-310).

Artykuł 2

1. Szczegółowe wymogi dotyczące poziomu szczegółowości,
formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia dla
szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane
według NACE Rev. 2, są określone w załączniku.

2. Szeregi czasowe opracowane zgodnie z wymogami,
o których mowa w ust. 1, są przekazywane Komisji (Eurosta-
towi) w następujący sposób:

a) w przypadku zmiennych miesięcznych, nie później niż
odpowiadające im dane odnoszące się do stycznia 2009 r.;

b) w przypadku danych kwartalnych, nie później niż odpowia-
dające im dane odnoszące się do pierwszego kwartału
2009 r.
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(1) Dz.U. L 162 z 5.6.1998, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(2) Dz.U. L 293 z 24.10.1990, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.



Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Szczegółowe wymogi dla szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2

Poziom szczegółowości, według którego mają być przekazywane indywidualne zmienne, jest taki sam, jak poziom
określony w sekcjach f) odpowiednio załączników A, B, C i D do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 (zwanego dalej
„rozporządzeniem KS”).

Forma, w jakiej mają być przekazywane indywidualne zmienne, jest taka sama, jak ta określona w sekcjach d) odpo-
wiednio załączników A, B, C i D do rozporządzenia KS.

Poniższa tabela wskazuje pierwszy okres odniesienia, za który należy przekazać indywidualne zmienne według NACE
Rev. 2. Wszystkie daty zostały zapisane w formacie mm/rrrr dla danych miesięcznych oraz kw/rrrr dla danych kwartal-
nych.

Zwłaszcza w załączniku D (Pozostałe usługi) rozporządzenia KS wprowadzenie NACE Rev. 2 wymaga dostępności
bardziej szczegółowych danych niż te wymagane w poprzednim NACE lub danych dotyczących indywidualnych działań
nieobjętych ST przed wprowadzeniem NACE Rev. 2. W takich przypadkach, w których dodatkowo nie jest możliwe
opracowanie danych szacunkowych dobrej jakości, zainteresowane państwa członkowskie mogą wybrać pierwszy okres
odniesienia po 2000 r., pod warunkiem uprzedniej zgody ze strony Komisji (Eurostatu).

Zmienna Nazwa Pierwszy okres odniesienia

PRZEMYSŁ

A-110 Produkcja 01/2000

A-120 Obrót 01/2000

A-121 Obrót krajowy 01/2000

A-122 Obrót niekrajowy 01/2000
01/2005 z podziałem na: strefę euro – obszar

poza strefą euro

A-130 Otrzymane nowe zamówienia 01/2000

A-131 Nowe zamówienia krajowe 01/2000

A-132 Nowe zamówienia niekrajowe 01/2000
01/2005 z podziałem: na strefę euro – obszar

poza strefą euro

A-210 Liczba zatrudnionych osób Q1/2000

A-220 Przepracowane godziny Q1/2000

A-230 Wynagrodzenia i płace brutto Q1/2000

A-310 Ceny produkcji 01/2000

A-311 Ceny produkcji rynku krajowego 01/2000

A-312 Ceny produkcji rynku niekrajowego 01/2000
01/2005 z podziałem na: strefę euro – obszar

poza strefą euro

A-340 Ceny importowe 01/2006

BUDOWNICTWO

B-110 Produkcja 01/2005 dla danych miesięcznych
Q1/2000 dla danych kwartalnych

B-115 Produkcja budownictwa 01/2005 dla danych miesięcznych
Q1/2000 dla danych kwartalnych

B-116 Produkcja inżynierii lądowej i wodnej 01/2005 dla danych miesięcznych
Q1/2000 dla danych kwartalnych

B-210 Liczba pracowników najemnych Q1/2000

B-220 Przepracowane godziny Q1/2000

B-230 Wynagrodzenia i płace brutto Q1/2000
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Zmienna Nazwa Pierwszy okres odniesienia

B-320 Koszty budowlane Q1/2000

B-321 Koszty materiałowe Q1/2000

B-322 Koszt pracy Q1/2000

B-411 Pozwolenia na budowę: liczba budynków miesz-
kalnych

Q1/2000

B-412 Pozwolenia na budowę: metry kwadratowe
powierzchni użytkowej lub alternatywna miara
wielkości

Q1/2000

HANDEL DETALICZNY I NAPRAWY

C-120 Obrót 01/2000

C-210 Liczba pracowników najemnych Q1/2000

C-330 Deflator sprzedaży 01/2000

C-123 Wielkość sprzedaży 01/2000

POZOSTAŁE USŁUGI

D-120 Obrót Q1/2000

D-210 Liczba pracowników najemnych Q1/2000

D-310 Ceny produkcji Q1/2006

Okres odniesienia, jaki ma być stosowany dla indywidualnych zmiennych, jest taki sam, jak ten określony w sekcjach e)
odpowiednio załączników A, B, C i D do rozporządzenia KS.
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