
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 329/2009 

z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk 
w zakresie aktualizacji wykazu zmiennych, częstotliwości zestawiania statystyk oraz poziomów 

podziału i agregowania zmiennych 

(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), d) i e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1165/98 ustanowiono 
wspólne ramy tworzenia krótkoterminowych statystyk 
Wspólnoty dotyczących cyklu koniunkturalnego. Zakres 
tych statystyk zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 
1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji 
działalności gospodarczej NACE Rev. 2 ( 2 ). 

(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 ( 3 ) określono definicje zmiennych. 

(3) W rozporządzeniu (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającym 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 ( 4 ) wprowadzono 
ocenę możliwości przekazywania zmiennych dotyczą-
cych przepracowanych godzin oraz płac i wynagrodzeń 
brutto w handlu detalicznym i innych usługach. 

(4) Dla celów polityki pieniężnej Wspólnoty konieczny jest 
dalszy rozwój krótkoterminowych statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, szczególnie usług. W związku 
z tym należy dokonać aktualizacji rozporządzenia (WE) 
nr 1165/98 w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla 
analizy cyklu koniunkturalnego. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1165/98. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Programu Statystycznego usta-
nowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom ( 5 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 

W załącznikach C i D do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 
wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

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 22 kwietnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Joaquín ALMUNIA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 162 z 5.6.1998, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 281 z 12.10.2006, s. 15. 
( 4 ) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 1. ( 5 ) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.



ZAŁĄCZNIK 

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

a) w lit. c) („Lista zmiennych”), w ust. 1, dodaje się następujące zmienne do tabeli: 

„220 Przepracowane godziny 

230 Wynagrodzenia i płace brutto” 

b) w lit. d) („Postać”) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zmienną dotyczącą obrotu (nr 120), zmienną dotyczącą wolumenu sprzedaży (nr 123) oraz zmienną doty-
czącą przepracowanych godzin (nr 220) należy również przekazywać w postaci dostosowanej ze względu na 
dni robocze. Przekazywania zmiennej dotyczącej przepracowanych godzin (nr 220) w postaci dostosowanej ze 
względu na dni robocze wymaga się najpóźniej począwszy od dnia 31 marca 2015 r. Jeżeli pozostałe zmienne 
wykazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci 
dostosowanej ze względu na dni robocze. Wykaz zmiennych, które należy przekazać w postaci dostosowanej 
ze względu na dni robocze, może zostać zmodyfikowany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.”; 

c) w lit. e) („Okres odniesienia”) dodaje się następujące zmienne do tabeli: 

„220 kwartał 

230 kwartał” 

d) w lit. f) („Poziom szczegółowości”) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zmienną dotyczącą obrotu (nr 120) oraz deflatora sprzedaży bądź wolumenu sprzedaży (nr 330/123) należy 
przekazywać zgodnie z poziomami szczegółowości określonymi w ust. 2 i 3. Zmienną dotyczącą liczby 
pracowników najemnych (nr 210) należy przekazywać zgodnie z poziomami szczegółowości określonymi 
w ust. 4. Zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) oraz zmienną dotyczącą wynagrodzeń 
i płac brutto (nr 230) należy przekazywać zgodnie z działem 47 NACE Rev. 2.”; 

e) w lit. g) („Nieprzekraczalne terminy przesyłania danych”) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zmienną dotyczącą liczby pracowników najemnych (nr 210) należy przekazać w ciągu dwóch miesięcy od 
zakończenia okresu odniesienia. Termin może zostać przedłużony o piętnaście dni dla państw członkowskich, 
których obroty w dziale 47 NACE Rev. 2 w danym roku bazowym stanowią mniej niż 3 % wartości całkowitej 
dla Wspólnoty Europejskiej. Zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) oraz zmienną dotyczącą 
wynagrodzeń i płac brutto (nr 230) należy przekazać w ciągu trzech miesięcy od zakończenia okresu odnie-
sienia.”; 

f) w lit. i) („Pierwszy okres odniesienia”) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Pierwszy okres odniesienia dla zmiennej dotyczącej przepracowanych godzin (nr 220) oraz zmiennej dotyczącej 
wynagrodzeń i płac brutto (nr 230) przypada nie później niż w pierwszym kwartale 2010 r., ze skutkiem od 
momentu wprowadzenia roku bazowego 2010 w roku 2013.”. 

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

a) w lit. c) („Lista zmiennych”), w ust. 1, dodaje się następujące zmienne do tabeli: 

„220 Przepracowane godziny 

230 Wynagrodzenia i płace brutto”
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b) w lit. d) („Postać”), w ust. 2, dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) przekazuje się w postaci dostosowanej ze względu na dni 
robocze najpóźniej począwszy od dnia 31 marca 2015 r.”; 

c) w lit. d) („Poziom szczegółowości”), w ust. 2, dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) oraz zmienną dotyczącą wynagrodzeń i płac brutto (nr 
230) należy przekazywać zgodnie z następującymi częściami NACE Rev. 2: 

— działy 45 i 46, 

— sekcje H, I i J, 

— suma (69, 70.2, 71, 73 i 74), 

— suma (78, 79, 80, 81.2 i 82).”; 

d) w lit. g) („Nieprzekraczalne terminy przesyłania danych”) dodaje się następujące zmienne do tabeli: 

„220 3 miesiące 

230 3 miesiące” 

e) w lit. i) („Pierwszy okres odniesienia”) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Pierwszy okres odniesienia dla zmiennej dotyczącej przepracowanych godzin (nr 220) oraz zmiennej dotyczącej 
wynagrodzeń i płac brutto (nr 230) przypada nie później niż w pierwszym kwartale 2010 r. ze skutkiem od 
momentu wprowadzenia roku bazowego 2010 w roku 2013.”.
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