
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie przyznania odstępstw od wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia 

się przez całe życie w odniesieniu do Belgii, Irlandii, Francji, Malty i Finlandii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7865) 

(Jedynie teksty w języku angielskim, fińskim, francuskim, maltańskim, niderlandzkim i szwedzkim są 
autentyczne) 

(2014/773/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące 
tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3, 

uwzględniając wnioski złożone przez Królestwo Belgii, Irlandię, Republikę Francuską, Republikę Malty i Republikę 
Finlandii, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 452/2008 ustanowiono wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk euro
pejskich dotyczących edukacji i uczenia się przez całe życie. Rozporządzenie to ma zastosowanie do tworzenia 
statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie. 

(2) W art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 452/2008 przewidziano, że w razie potrzeby możliwe jest przyjęcie ogra
niczonych odstępstw dla państw członkowskich w oparciu o obiektywne kryteria. 

(3) Królestwo Belgii, Irlandia, Republika Francuska, Republika Malty i Republika Finlandii złożyły wnioski o odstęp
stwa z powodu konieczności przeprowadzenia znacznych dostosowań krajowych systemów statystycznych w celu 
osiągnięcia pełnej zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 452/2008. 

(4)  Należy zatem przyznać odstępstwa wymienionym powyżej państwom członkowskim. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W Irlandii zbieranie danych w ramach drugiego badania dotyczącego udziału i braku udziału dorosłych w procesie 
uczenia się przez całe życie (zwanego dalej „drugim badaniem dotyczącym edukacji dorosłych”) jest prowadzone między 
dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 2017 r. Okresem odniesienia, dla którego zbierane są dane dotyczące udziału w 
zajęciach z zakresu uczenia się przez całe życie, jest okres 12 miesięcy poprzedzających wywiad. 
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(1) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227. 



We Francji i Finlandii zbieranie danych w ramach drugiego badania dotyczącego edukacji dorosłych jest prowadzone 
między dniem 1 stycznia a dniem 30 czerwca 2017 r. Okresem odniesienia, dla którego zbierane są dane dotyczące 
udziału w zajęciach z zakresu uczenia się przez całe życie, jest okres 12 miesięcy poprzedzających wywiad. 

Belgia i Malta przekazują Komisji (Eurostatowi) oczyszczone z błędów zbiory danych jednostkowych odnoszące się do 
drugiego badania dotyczącego edukacji dorosłych w terminie dziewięciu miesięcy od zakończenia okresu zbierania 
danych krajowych. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Irlandii, Republiki Francuskiej, Republiki Malty i Republiki 
Finlandii. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Algirdas ŠEMETA 

Członek Komisji  
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