
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1178/2008

z dnia 28 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006 i (WE) nr 657/2007 w zakresie zmian w następstwie

rewizji klasyfikacji statystycznych NACE i CPA

(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. b), e) oraz j),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1165/98 ustanowiono
wspólne ramy tworzenia krótkoterminowych statystyk
Wspólnoty dotyczących cyklu koniunkturalnego.

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia
28 września 2006 r. wykonującym i zmieniającym
rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krót
koterminowych statystyk w odniesieniu do definicji
zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zesta
wiania danych (2), określono metodologiczne definicje
zmiennych stosowanych w krótkoterminowych statysty
kach.

(3) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 657/2007 z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządze
nia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkotermino
wych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich
systemów doboru prób (3), określono zasady i warunki
odnośnie do przekazywania danych przez państwa
członkowskie uczestniczące w europejskich systemach
doboru prób dla statystyk krótkoterminowych.

(4) Konieczne jest zaktualizowanie wykazu zmiennych,
poziomów rozbicia i łączenia, jakie mają być stosowane
względem niektórych zmiennych, oraz zasad i warunków
odnośnie do europejskich systemów doboru prób po
przyjęciu 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 (4),
a także po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 451/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia
2008 r. ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną
produktów według działalności (CPA) i uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (5).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE)
nr 1165/98

Załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 zmienia się
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE)
nr 1503/2006

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1503/2006 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 3

Zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE)
nr 657/2007

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 657/2007 zastępuje się
załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wejście w życie

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.
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(1) Dz.U. L 162 z 5.6.1998, s. 1.
(2) Dz.U. L 281 z 12.10.2006, s. 15.
(3) Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 7.

(4) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.
(5) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 wprowadza się następujące zmiany:

1. w tytule c) „Wykaz zmiennych” ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. Informacje dotyczące cen produkcji lub cen importowych (nr 310, 311, 312 i 340) nie są wymagane dla
następujących grup lub klas NACE Rev. 2 odpowiednio CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 i 38.3.
Dodatkowo informacje dotyczące cen importowych (nr 340) nie są wymagane w działach CPA 09, 18, 33
i 36. Wykaz niewymaganych działalności może zostać zmieniony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.

11. Zmienną dotyczącą cen importowych (nr 340) oblicza się na podstawie produktów CPA. Jednostki rodzaju
działalności zajmujące się przywozem mogą być zaklasyfikowane poza działalnością objętą sekcjami B–D
NACE Rev. 2.”;

2. w tytule f) „Poziom szczegółowości” wprowadza się następujące zmiany:

2.1. ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Należy przekazać zmienną dotyczącą ceny importowej (nr 340) dla wszystkich wyrobów przemysłowych
sekcje B–D CPA i GGP (Głównych Grup Przemysłowych) określonych zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 586/2001 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 656/2007 z grupy produktów CPA. Nie wymaga się
przekazywania tej zmiennej przez państwa członkowskie, które nie przyjęły waluty euro.”;

2.2. ustępy 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Zmienne z rynków niekrajowych (nr 122, 132 i 312) należy przekazać zgodnie z podziałem na strefę euro
i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla całego przemysłu określonego jako NACE
Rev. 2 sekcje B–E, GGP, jednoliterowy (sekcja) i dwucyfrowy (dział) poziom NACE Rev. 2. Nie wymaga się
informacji dotyczącej NACE Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo, należy przekazać zmienną
dotyczącą ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro.
Należy stosować to rozróżnienie dla całego przemysłu określonego jako CPA sekcje od B–D, główne grupy
przemysłowe (GGP), na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W odniesieniu do
podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, Komisja
może określić warunki stosowania europejskich systemów doboru prób określonego w art. 4 ust. 2 akapit
pierwszy lit. d). Europejski system doboru prób może ograniczyć zakres zmiennej dotyczącej cen importowych
do produktów przywożonych z krajów nienależących do strefy euro. Podział na strefę euro i strefę, która nie
przyjęła euro dla zmiennych 122, 132, 312 i 340 nie musi być stosowany przez te państwach członkowskich,
które nie przyjęły euro jako swojej waluty.

10. Państwa członkowskie, których wartość dodana z sekcji B, C, D i E NACE Rev. 2 (odpowiednio z sekcji B, C
i D CPA dla cen importowych) w danym roku bazowym reprezentuje mniej niż 1 % wartości całkowitej dla
Wspólnoty Europejskiej muszą przekazać dane jedynie dla przemysłu ogółem, głównych grup przemysłowych
i poziomu sekcji NACE Rev. 2 lub poziomu sekcji CPA.”.
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ZAŁĄCZNIK II

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1503/2006 wprowadza się następujące zmiany:

w pozycji „Zmienna: 340 Ceny importowe” akapit czwarty tiret ostatnie otrzymuje brzmienie:

„— objętymi produktami są produkty sekcji CPA B, C oraz D. Usługi powiązane są wyłączone.”.
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ZAŁĄCZNIK III

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 657/2007 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

132 NOWE ZAMÓWIENIA NIEKRAJOWE

Państwo członkowskie Zakres danych w europejskim systemie doboru prób (NACE Rev. 2)

Belgia 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29

Irlandia 14, 20, 21, 26, 27

Cypr 20, 21

Malta 26

Niderlandy 17, 20, 21, 25, 26, 28

Finlandia 17, 20, 21, 24, 26, 27, 28

312 CENY PRODUKCJI RYNKU NIEKRAJOWEGO

Państwo członkowskie Zakres danych w europejskim systemie doboru prób (NACE Rev. 2)

Belgia 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 35

Irlandia 05, 07, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 26

Cypr 10, 11, 20, 21, 26

Malta 12, 14, 26

Finlandia 05, 07, 08, 16, 17, 19, 24, 26, 28

Słowenia 14, 16, 22, 25, 31

340 CENY IMPORTOWE

Państwo członkowskie Zakres danych w europejskim systemie doboru prób (CPA)

Belgia 08.99, 10.32, 10.51, 12.00, 13.10, 15.12, 16.10, 19.20, 20.13, 20.14, 20.16, 20.59,
21.10, 21.20, 22.11, 22.19, 23.12, 23.14, 23.19, 23.70, 24.10, 25.73, 28.11, 28.24,
28.41, 28.92, 29.10, 29.32, 30.91, 31.00, 31.09, 32.50

Irlandia 10.13, 10.82, 17.21, 17.22, 17.29, 20.42, 25.11, 26.11, 26.20, 26.30, 28.23, 32.50

Cypr 19.20

Luksemburg 26.20

Malta 12.00

Austria 16.10, 23.13, 25.11, 25.94, 26.20, 26.30, 28.11, 28.92, 35.11

Portugalia 05.10, 06.10

Finlandia 07.29, 16.10, 22.21, 23.20, 24.10, 26.30, 28.22, 31.09, 35.11

Słowenia 24.10”

PLL 319/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008


