
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 11 kwietnia 2011 r. 

przyznająca odstępstwa niektórym państwom członkowskim odnośnie do przekazywania statystyk 
zgodnie z rozporządzeniem 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) 2403) 

(Jedynie teksty w języku niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, łotewskim i niderlandzkim są 
autentyczne) 

(2011/231/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 Królestwo Belgii, Repub
likę Federalną Niemiec, Irlandię, Republikę Grecką, Republikę 
Francuską, Republikę Łotewską, Królestwo Niderlandów oraz 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1338/2008 ma 
ono zastosowanie do tworzenia statystyk dotyczących 
wypadków przy pracy zgodnie z załącznikiem IV. 

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

(3) Z danych dostarczonych Komisji wynika, iż wnioski 
Belgii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Francji, Łotwy, Nider
landów i Zjednoczonego Królestwa o zezwolenie na 

odstępstwo spowodowane są koniecznością wprowa
dzenia znacznych dostosowań do krajowych systemów 
administracyjnych i statystycznych w celu uzyskania 
pełnej zgodności z rozporządzeniem (WE) 
nr 1338/2008. 

(4) W związku z powyższym należy przyznać wyżej wymie
nionym państwom członkowskim odstępstwa, o które 
wnioskowały. 

(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 skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki 
Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Greckiej, Republiki Fran
cuskiej, Republiki Łotewskiej, Królestwa Niderlandów oraz Zjed
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 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 wypadków przy pracy 

Państwo członkowskie Odstępstwo Odstępstwo do dnia 

Belgia Pierwsze dostarczenie danych dotyczących wypadków przy pracy 
w odniesieniu do pracowników sektora publicznego (NACE O): 
2016 r. (dane za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Pierwsze dostarczenie zmiennej ISCO-08: 2014 r. (dane za 
2012 r.). 

30 czerwca 2014 r. 

Niemcy Pierwsze dostarczenie zmiennych „utracone dni” (ISCO-08 i NACE 
Rev.2) na poziomie czterocyfrowym: 2016 r. (dane za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Pierwsze dostarczenie danych dotyczących wypadków przy pracy 
w odniesieniu do urzędników służby cywilnej: 2016 r. (dane za 
2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Irlandia Pierwsze dostarczenie danych dotyczących wypadków drogowych 
(większa ilość danych dotyczących wypadków drogowych): 2016 r. 
(dane za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Grecja Pierwsze dostarczenie zmiennych „utracone dni”, „rodzaj urazu” 
i zmiennych fazy III w zakresie przyczyn i okoliczności: 2016 r. 
(dane za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Pierwsze dostarczenie danych w odniesieniu do pracowników 
sektora publicznego (NACE O) i pracowników branż NACE 
Rev.2 nieobjętych ubezpieczeniem w ramach Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (IKA): 2016 r. (dane za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Francja Pierwsze dostarczenie zmiennych fazy III w zakresie przyczyn 
i okoliczności: 2016 r. (dane za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Pełne uwzględnienie wszystkich pracowników w sektorach A–S 
NACE Rev.2: 2016 r. (w odniesieniu do danych za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Łotwa Pierwsze dostarczenie zmiennych „utracone dni” i „rodzaj działal
ności gospodarczej prowadzonej przez pracodawcę” 
z zaznaczeniem szczegółowego czterocyfrowego kodu NACE 
Rev.2 i położenia geograficznego wg NUTS: 2014 r. (dane za 
2012 r.). 

30 czerwca 2014 r. 

Niderlandy Pierwsze dostarczenie zmiennych „zawód”, „rodzaj urazu”, „część 
ciała, która uległa urazowi”, „data wypadku” i „utracone dni” oraz 
zmiennych fazy III w zakresie przyczyn i okoliczności: 2016 r. 
(dane za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r. 

Zjednoczone Królestwo Pierwsze dostarczenie zmiennej „utracone dni”: 2015 r. (dane za 
2013 r.). 

30 czerwca 2015 r. 

Pierwsze dostarczenie danych dotyczących wypadków drogowych: 
2015 r. (dane za 2013 r.). 

30 czerwca 2015 r. 

Pierwsze dostarczenie danych dotyczących wypadków z udziałem 
załóg lotniczych i marynarzy: 2016 r. (dane za 2014 r.). 

30 czerwca 2016 r.
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