
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

zezwalająca niektórym państwom członkowskim na odstępstwa w odniesieniu do przekazywania 
statystyk dotyczących przyczyn zgonu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia 

i bezpieczeństwa w pracy 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2057) 

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, fińskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim i szwedzkim są 
autentyczne) 

(2011/222/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy ( 1 ), w szczególności jego 
art. 9 ust. 2, 

uwzględniając wnioski złożone przez Republikę Bułgarii, 
Republikę Czeską, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Fran
cuską, Królestwo Niderlandów oraz Republikę Finlandii, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1338/2008 ma 
ono zastosowanie do tworzenia statystyk dotyczących 
przyczyn zgonu zdefiniowanych w załączniku III. 

(2) Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1338/2008 
przewiduje, w razie potrzeby, odstępstwa i okresy przej 
ściowe dla państw członkowskich, opierające się w obu 
przypadkach na obiektywnych kryteriach. 

(3) Z danych dostarczonych Komisji wynika, iż wnioski 
Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Francji, Nider
landów i Finlandii o zezwolenie na odstępstwo spowo
dowane są koniecznością wprowadzenia znacznych 

dostosowań do krajowych systemów statystycznych 
w celu uzyskania pełnej zgodności z rozporządzeniem 
(WE) nr 1338/2008. 

(4) Należy zatem, zgodnie z wnioskami, zezwolić na takie 
odstępstwa wspomnianym państwom członkowskim. 

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycz
nego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym przyznaje się odstępstwa państwom członkowskim 
zgodnie z załącznikiem. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Bułgarii, Repub
liki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francu
skiej, Królestwa Niderlandów oraz Republiki Finlandii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Olli REHN 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70.



ZAŁĄCZNIK 

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1338/2008 zastosowane przez Komisję w odniesieniu do statystyk 
dotyczących przyczyn zgonu 

Państwo członkowskie Zmienna Odstępstwo do dnia 

Bułgaria Wyjściowa przyczyna zgonu ICD (4 cyfry) 31 grudnia 2012 r. 

Republika Czeska Państwo zdarzenia 31 grudnia 2011 r. 

Niemcy Państwo zdarzenia 31 grudnia 2013 r. 

Francja Rok zgonu (data zdarzenia) w przypadku urodzeń martwych 31 grudnia 2012 r. 

Niderlandy Państwo zdarzenia 31 grudnia 2012 r. 

Państwo zamieszkania w przypadku nierezydentów zmarłych 
w Niderlandach 

31 grudnia 2012 r. 

Finlandia Region zdarzenia (NUTS 2) 31 grudnia 2013 r. 

Państwo zamieszkania/państwo zamieszkania matki 31 grudnia 2013 r.
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