
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 2/2019 KOMITETU STATYSTYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ/SZWAJCARII 

z dnia 2 grudnia 2019 r. 

w sprawie zastąpienia załącznika A do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki [2020/51] 

KOMITET STATYSTYCZNY UNII EUROPEJSKIEJ/SZWAJCARII, 

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (1), 
zwaną dalej „Umową”, w szczególności jej art. 4 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i zawiera załącznik A dotyczący aktów prawnych w dziedzinie 
statystyki. 

(2) Przyjęto nowe akty prawne w dziedzinie statystyki, do których należy się odnieść w załączniku A. Załącznik A 
należy w związku z tym zmienić, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Załącznik A do Umowy zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 2 grudnia 2019 r. 

W imieniu Komisji Mieszanej 

M. KOTZEVA 

Szef Delegacji UE 
G.-S. ULRICH 

Przewodniczący Delegacji Szwajcarii     

(1) Dz.U. L 90 z 28.3.2006, s. 2. 
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK A 

AKTY PRAWNE W DZIEDZINIE STATYSTYKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 

DOSTOSOWANIA SEKTOROWE 

1. Na mocy Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastępuje Wspólnotę 
Europejską i jest jej następcą prawnym. 

2. Pojęcie »państwo członkowskie (państwa członkowskie)« zawarte w aktach wymienionych w niniejszym załączniku 
oznacza również Szwajcarię, oprócz swojego znaczenia zawartego w odpowiednich aktach Unii Europejskiej. 

3. Komitet ds. Programów Statystycznych (KPS), o którym mowa w art. 3 ust. 2 niniejszej Umowy został zastąpiony 
Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowionym w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Sta-
tystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) 
nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komi-
tetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (1). 

4. Wspólnotowy program statystyczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 8 ust. 1 niniejszej Umowy, został 
zastąpiony Europejskim programem statystycznym przewidzianym w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 223/2009. 

5. Wspólny Komitet zauważa, że zasady postępowania z informacjami statystycznymi ze Szwajcarii, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 niniejszej Umowy, są obecnie zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009, bez uszczerbku dla bardziej 
szczegółowych zasad, o których mowa w niniejszym załączniku. 

6. Odesłania do »Nomenklatury działalności gospodarczych we Wspólnotach Europejskich (NACE Rev. 1)« uznaje się za 
odesłania do »Nomenklatury działalności gospodarczych we Wspólnotach Europejskich (NACE Rev. 2)« w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycz-
nej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz 
niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (2), o ile nie postanowiono inaczej. 
Wskazane numery kodu należy rozumieć jako odpowiednie przekształcone numery kodu NACE Rev. 2. 

7. Postanowienia określające, kto ma ponieść koszty przeprowadzania sondaży itp., nie mają zastosowania w odniesie
niu do celów niniejszej Umowy. 

8. Dodatki stanowią integralną część niniejszego załącznika. 

AKTY STANOWIĄCE PRZEDMIOT ODNIESIENIA 

I. STATYSTYKA GOSPODARCZA 

1. Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw 

— 32008 R 0295: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w 
sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13), 
zmienione: 

— 32009 R 0251: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U. L 86 z 
31.3.2009, s. 170), 

— 32014 R 0446: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 446/2014 z dnia 2 maja 2014 r. (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 13).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) Szwajcaria jest zwolniona z regionalnego podziału wyników; 

b) Szwajcaria jest zwolniona z podziału wyników według działalności gospodarczej na poziomie czterocyfro
wym klasyfikacji NACE Rev. 2.; 

(1) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164. 
(2) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1. 
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c) Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania wyników dotyczących jednostek działalności gospodarczej; 

d) w odniesieniu do załącznika II (Przemysł) Szwajcaria jest zwolniona z dostarczania wyników dla cech 15 42 0, 
15 44 1 i 23 11 0; ponadto Szwajcaria może przekazywać wyniki z 2 lat dla cech 21 11 0 i 21 12 0; 

e) w odniesieniu do załącznika III (Handel) Szwajcaria jest zwolniona z dostarczania wyników dla cech 17 32 0, 
18 10 0, 18 15 0, 18 16 0 i 18 21 0; 

f) w odniesieniu do załącznika IV (Budownictwo) Szwajcaria jest zwolniona z dostarczania wyników dla cech 15 
44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 i 23 12 0; 

g) w odniesieniu do załącznika VII (Fundusze emerytalne) Szwajcaria jest zwolniona z dostarczania wyników dla 
cechy 48 61 0; 

h) załącznik VIII (Usługi dla przedsiębiorstw) nie ma zastosowania do Szwajcarii; 

i) w odniesieniu do załącznika IX (Demografia przedsiębiorstw), Szwajcaria może przekazywać jedynie wyniki 
dla wszystkich cech serii 9 A, 9B, 9E, 9F i 9M, mając jako pierwszy rok referencyjny rok 2015; ponadto Szwaj
caria może przekazać wyniki dla tych serii w terminie 23 miesięcy od końca roku odniesienia, z wyjątkiem 
wyników dotyczących zgonów objętych tymi seriami, które to wyniki są przekazywane w ciągu 35 miesięcy 
od końca roku referencyjnego. 

— 32009 R 0250: rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego for-
matu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE 
wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsię-
biorstw (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 1), zmienione: 

— 32013 R 0519: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U. L 158 z 
10.6.2013, s. 74); 

— 32014 R 0439: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 439/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 
L 128 z 30.4.2014, s. 72); 

— 32015 R 1042: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1042 z dnia 30 czerwca 2015 r., Dz.U. L 
167 z 1.7.2015, s. 61. 

— 32009 R 0251: rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania i 
zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które 
mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecz-
nych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA), Dz.U. L 86 z 
31.3.2009, s. 170, zmienione: 

— 32013 R 0519: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U. L 158 z 
10.6.2013, s. 74); 

— 32014 R 0446: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 446/2014 z dnia 2 maja 2014 r. (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 
13); 

— 32015 R 2112: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2112 z dnia 23 listopada 2015 r., Dz.U. L 306 z 
24.11.2015, s. 4. 

— 32010 R 0275: rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk 
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 86 z 1.4.2010, s. 1), zmienione: 

— 32014 R 0446: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 446/2014 z dnia 2 maja 2014 r. (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 13). 

2. Statystyka krótkoterminowa 

— 31998 R 1165: rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych sta-
tystyk (Dz.U. L 162 z 5.6.1998, s. 1), zmienione: 

— 32005 R 1158: rozporządzeniem (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 
(Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 1); 

— 32006 R 1503: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. (Dz.U. L 281 z 
12.10.2006, s. 15), zmienionym: 

— 32008 R 1178: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1178/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. L 319 z 
29.11.2008, s. 16); 
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— 32009 R 0329: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 329/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 103 z 
23.4.2009, s. 3); 

— 32009 R 0596: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 
2009 r. (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14); 

— 32012 R 0461: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2012 z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 26).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania danych na poziomie czterocyfrowym NACE Rev. 2; 

b) Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania danych dla zmiennej 230 (wynagrodzenia i płace brutto); 

c) w odniesieniu do załącznika A (Przemysł) Szwajcaria może stosować kwartał jako okres odniesienia dla zmien
nych 110 (produkcja), 120 (obrót), 121 (obrót krajowy) i 122 (obrót niekrajowy); 

d) w odniesieniu do załącznika B (Budownictwo) Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania danych dotyczących 
zmiennej 412 (pozwolenia na budowę: metry kwadratowe powierzchni użytkowej lub alternatywna miara 
wielkości); 

e) w odniesieniu do załącznika D (Inne usługi) Szwajcarii może stosować rok jako okres odniesienia dla zmiennej 
310 (ceny produkcji); ponadto Szwajcaria może przekazać dane dotyczące zmiennej 310 w terminie 10 mie
sięcy od zakończenia okresu odniesienia. 

— 32001 R 0586: rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2001 z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup 
Przemysłowych (Dz.U. L 86 z 27.3.2001, s. 11), zmienione: 

— 32007 R 0656: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 155 z 
15.6.2007, s. 3). 

— 32006 R 1503: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmien-
nych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych (Dz.U. L 281 z 12.10.2006, s. 15), zmienione: 

— 32008 R 1178: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1178/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. L 319 z 
29.11.2008, s. 16); 

— 32012 R 0461: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2012 z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, 
s. 26). 

— 32008 R 0472: rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie pierwszego roku bazo-
wego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów 
czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, 
formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia (Dz.U. L 140 z 30.5.2008, s. 5). 

3. Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych 

— 32008 R 0177: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. 
ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 2186/93 (Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6). 

— 32009 R 0192: rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów 
przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a 
państwami członkowskimi (Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 14). 

— 32010 R 1097: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów 
przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a 
bankami centralnymi (Dz.U. L 312 z 27.11.2010, s. 1). 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17/10                                                                                                                                           22.1.2020   



II. STATYSTYKA TRANSPORTU I TURYSTYKI 

1. Statystyka przewozu drogowego towarów 

— 32012 R 0070: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w 
sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Dz.U. L 32 z 3.2.2012, s. 1), 
zmienione: 

— 32013 R 0517: rozporządzeniem Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r. (Dz.U. L 158 z 10.6.2013, s. 1). 

— 32001 R 2163: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2001 z dnia 7 listopada 2001 r. dotyczące uzgodnień tech-
nicznych dotyczących przesyłania danych dla statystyki dotyczącej przewozu drogowego rzeczy (Dz.U. L 291 z 
8.11.2001, s. 13), zmienione: 

— 32007 R 0973: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 216 z 
21.8.2007, s. 10). 

— 32003 R 0006: rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2003 z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczące rozpowszechniania 
wyników badań statystycznych w zakresie przewozu drogowego rzeczy (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 45), zmienione: 

— 32010 R 0202: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 202/2010 z dnia 10 marca 2010 r. (Dz.U. L 61 z 
11.3.2010, s. 24). 

— 32004 R 0642: rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań pre-
cyzji dla danych zbieranych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycz-
nych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 26). 

2. Statystyki dotyczące wypadków drogowych 

— 31993 D 0704: decyzja Rady 93/704/WE z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie stworzenia bazy danych Wspól-
noty o wypadkach drogowych (Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 63). 

3. Statystyka transportu kolejowego 

— 32018 R 0643: rozporządzenie (UE) 2018/643 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 kwietnia 2018 r. w 
sprawie statystyki transportu kolejowego (Dz.U. L 112 z 2.5.2018, s. 1).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:  

w art. 4 ust. 2 lit. a) i b), w których mowa o progach, otrzymują brzmienie: 

a) łączna wielkość transportu towarów wynosi co najmniej 500 000 000 tonokilometrów; 

b) łączna wielkość transportu pasażerskiego wynosi co najmniej 200 000 000 pasażerokilometrów.  

Załącznik VIII ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw poniżej progów, o których mowa w lit. a) i b). 

— 32007 R 0332: rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień tech-
nicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 16). 

4. Statystyki dotyczące przewozu pasażerów, frachtu i poczty drogą lotniczą 

— 32003 R 0437: rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w 
sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (Dz.U. L 
66 z 11.3.2003, s. 1), zmienione: 

— 32003 R 1358: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. (Dz.U. L 194 z 
1.8.2003, s. 9), zmienionym: 

— 32013 R 0519: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U. L 158 z 
10.6.2013, s. 74); 

— 32005 R 0546: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 546/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. (Dz.U. L 91 z 
9.4.2005, s. 5). 

— 32003 R 1358: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie 
(WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do prze-
wozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II (Dz.U. L 194 z 1.8.2003, s. 9), 
zmienione: 

— 32005 R 0546: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 546/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. (Dz.U. L 91 z 
9.4.2005, s. 5); 
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— 32006 R 1792: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. (Dz.U. L 362 z 
20.12.2006, s. 1); 

— 32007 R 0158: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. L 49 z 
17.2.2007, s. 9). 

5. Statystyki dotyczące turystyki 

— 32011 R 0692: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w spra-
wie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (Dz.U. L 192 z 
22.7.2011, s. 17), zmienione: 

— 32013 R 0253: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 253/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 
79 z 21.3.2013, s. 5).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) Szwajcaria przekazuje dane wymienione w załączniku I, sekcja 2, pozycja B, dotyczące rodzaju miejsc zakwa
terowania NACE 55.2 dla wszystkich okresów referencyjnych w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu roku referen
cyjnego; 

b) Szwajcaria przekazuje dane wymienione w załączniku I, sekcja 2, pozycja B, dotyczące rodzaju miejsc zakwa
terowania NACE 55.3 dla wszystkich okresów referencyjnych w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu roku referen
cyjnego; 

c) Szwajcaria przekazuje dane wymienione w załączniku II w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu referen
cyjnego, wraz ze sprawozdaniem na temat jakości danych. 

— 32011 R 1051: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1051/2011 z dnia 20 października 2011 r. w spra-
wie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 w sprawie europejskiej statys-
tyki w dziedzinie turystyki w zakresie struktury sprawozdań dotyczących jakości i przekazywania danych (Dz.U. L 
276 z 21.10.2011, s. 13), zmienione: 

— 32013 R 0081: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 81/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 
28 z 30.1.2013, s. 1). 

III. STATYSTYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

1. Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi 

— 32009 R 0471: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w 
sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządze-
nie Rady (WE) nr 1172/95 (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 23), zmienione: 

— 32016 R 1724: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1724 z dnia 14 września 2016 
r. (Dz.U. L 266 z 30.9.2016, s. 1); 

— 32016 R 2119: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2119 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 329 z 
3.12.2016, s. 66).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) nie obowiązują żadne przepisy dotyczące procedury celnej odprawy scentralizowanej; 

b) art. 2 Definicje: obszar statystyczny obejmuje obszar celny z wyłączeniem składów celnych i składów bezcło
wych; 

Szwajcaria nie jest zobowiązana do sporządzania statystyk dotyczących handlu pomiędzy Szwajcarią a Księ
stwem Liechtensteinu; 

c) art. 5 ust. 1 Dane statystyczne: dane statystyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. e), są zbierane po raz 
pierwszy najpóźniej do dnia 1 stycznia 2016 r.; 

przepisy art. 5 ust. 1 lit. f) i k) nie mają zastosowania; 

klasyfikacja, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. h), jest sporządzana co najmniej do pierwszych sześciu cyfr; 

w przypadku Szwajcarii nie mają zastosowania przepisy art. 5 ust. 1 lit. m) ppkt (ii) oraz (iii); 

d) art. 6 Zestawianie statystyk handlu zewnętrznego: przepisy art. 6 nie mają zastosowania w przypadku danych 
statystycznych, z których gromadzenia, zgodnie z art. 5 rozporządzenia, Szwajcaria jest zwolniona; 

e) art. 7 Wymiana danych: przepisy art. 7 ust. 2 nie mają zastosowania. 
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— 32010 R 0092: rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu 
zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi 
urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (Dz.U. L 31 z 3.2.2010, s. 4), zmienione: 

— 32016 R 1253: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1253 z dnia 29 lipca 2016 r., Dz.U. L 
205 z 30.7.2016, s. 12. 

— 32010 R 0113: rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących 
handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, spo-
rządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, 
a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (Dz.U. L 37 z 10.2.2010, s. 1), zmienione: 

— 32016 R 2119: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2119 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 329 z 
3.12.2016, s. 66).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) w art. 4 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

»W przypadku Szwajcarii ’wartość celna’ jest określana w ramach odpowiednich reguł krajowych.«; 

b) w art. 7 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

»W przypadku Szwajcarii ’kraj pochodzenia’ oznacza kraj, z którego pochodzą towary w znaczeniu odpowied
nich krajowych reguł pochodzenia.«; 

— 32012 R 1106: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących 
handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz. 
U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE STATYSTYKI I POUFNOŚĆ 

1. Organy doradcze 

— 32008 D 0234: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawia-
jąca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG (Dz.U. L 73 z 15.3.2008, 
s. 13). 

— 32008 D 0235: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawia-
jąca Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 17). 

2. Statystyki europejskie 

— 32009 R 0223: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w 
sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) 
nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycz-
nych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz 
decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164), zmienione: 

— 32015 R 0759: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/759 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
(Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 90). 

3. Eurostat 

— 32012 D 0504: decyzja Komisji 2012/504/UE z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Eurostatu (Dz.U. L 251 z 
18.9.2012, s. 49).  

Do celów niniejszej Umowy przepisy decyzji dostosowuje się następująco:  

art. 10 ust. 3 nie ma zastosowania do Szwajcarii. 
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4. Dostęp do poufnych danych do celów naukowych 

— 32013 R 0557: rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania roz-
porządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie 
dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (Dz.U. 
L 164 z 18.6.2013, s. 16). 

5. Akty, które Umawiające się Strony biorą pod uwagę 

Umawiające się Strony zapoznają się z następującymi zaleceniami, które nie mają mocy wiążącej: 

— 52005 PC 0217: zalecenie Komisji COM(2005) 217 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygod-
ności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych (Dz.U. C 172 z 12.7.2005, s. 22). 

— 32009 H 0498: zalecenie Komisji 2009/498/WE z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie metadanych referencyjnych 
dla Europejskiego Systemu Statystycznego (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 50). 

V. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA 

1. Statystyki dotyczące siły roboczej 

— 31998 R 0577: rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania 
reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3), zmienione: 

— 32002 R 1991: rozporządzeniem (WE) nr 1991/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 października 
2002 r. (Dz.U. L 308 z 9.11.2002, s. 1); 

— 32002 R 2104: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2104/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. (Dz.U. L 324 z 
29.11.2002, s. 14); 

— 32003 R 2257: rozporządzeniem (WE) nr 2257/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 
2003 r. (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, s. 6); 

— 32007 R 1372: rozporządzeniem (WE) nr 1372/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paździer 
nika 2007 r. (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 42); 

— 32014 R 0545: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 545/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 
(Dz.U. L 163 z 29.5.2014, s. 10).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) w przypadku Szwajcarii, bez względu na postanowienia art. 2 ust. 4, jednostka sondażowa jest osobą, a infor
macje dotyczące innych członków gospodarstwa domowego mogą obejmować co najmniej charakterystyki 
wymienione w art. 4 ust. 1; 

b) w art. 7a ust. 3 próba wykorzystana przez Szwajcarię do gromadzenia informacji dotyczących modułów ad hoc 
nie podlega wymogom dotyczącym względnego błędu standardowego, o których mowa w art. 4 ust. 2a; 

c) art. 7b nie ma zastosowania. 

— 32000 R 1575: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2000 z dnia 19 lipca 2000 r. wykonujące rozporządzenie 
Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania sondażowego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspól-
noty, dotyczące kodowania, które ma być używane przy przesyłaniu danych w 2001 r. i następnych latach (Dz.U. 
L 181 z 20.7.2000, s. 16). 

— 32000 R 1897: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2000 z dnia 7 września 2000 r. wykonujące rozporządze-
nie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie, 
dotyczące operacyjnej definicji bezrobocia (Dz.U. L 228 z 8.9.2000, s. 18). 

— 32002 R 2104: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2104/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. dostosowujące rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania sondażowego siły roboczej na terenie Wspólnoty i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2000 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w zakresie doty-
czącym wykazu zmiennych edukacji i szkolenia oraz ich kodyfikacji, które należy stosować w celu przesyłania 
danych, począwszy od 2003 r. (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 14). 

— 32003 R 0246: rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. przyjmujące program modu-
łów ad hoc, obejmujący lata 2004–2006, dla badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzia-
nego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 34 z 11.2.2003, s. 3), 
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— 32005 R 0384: rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program 
modułów ad hoc obejmujących lata 2007–2009 w badaniu reprezentacyjnym siły roboczej wprowadzonym roz-
porządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 61 z 8.3.2005, s. 23).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:  

niezależnie od przepisów art. 1 Szwajcaria jest zwolniona z realizacji modułu ad hoc dla 2007 r. 

— 32007 R 0102: rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje 
modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, prze-
widzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 430/2005 (Dz.U. L 
28 z 3.2.2007, s. 3), zmienione: 

— 32008 R 0391: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz.U. L 117 z 
1.5.2008, s. 15).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

niezależnie od przepisów art. 2 Szwajcaria jest zwolniona z przekazywania zmiennych, o których mowa w kolum
nach 211/212 oraz w kolumnie 215 załącznika. 

— 32008 R 0207: rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2008 z dnia 5 marca 2008 r. przyjmujące specyfikacje 
modułu ad hoc dla 2009 r. dotyczącego wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, przewidzianego rozporządze-
niem Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 62 z 6.3.2008, s. 4). 

— 32008 R 0365: rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program 
modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego 
siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 112 z 24.4.2008, s. 22). 

— 32008 R 0377: rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonujące rozporządze-
nie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie 
w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzys-
tania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwarta-
łów referencyjnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57), zmienione: 

— 32009 R 1022: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.U. L 283 z 
30.10.2009, s. 3); 

— 32013 R 0317: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 99 z 
9.4.2013, s. 1), 

— 32009 R 0020: rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyjmujące specyfikacje 
modułu ad hoc, obejmującego rok 2010, dotyczącego godzenia pracy z życiem rodzinnym, przewidzianego roz-
porządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 7). 

— 32010 R 0220: rozporządzenie Komisji (UE) nr 220/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu 
modułów ad hoc obejmującego lata 2013–2015 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej 
przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 67 z 17.3.2010, s. 1). 

— 32010 R 0317: rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. przyjmujące specyfikacje 
modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezenta-
cyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 97 z 17.4.2010, s. 3). 

— 32011 R 0249: rozporządzenie Komisji (UE) nr 249/2011 z dnia 14 marca 2011 r. przyjmujące specyfikacje 
modułu ad hoc, obejmującego rok 2012, dotyczącego przechodzenia na emeryturę, przewidzianego rozporządze-
niem Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 67 z 15.3.2011, s. 18). 

— 32013 R 0318: rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia pro-
gramu modułów ad hoc obejmującego lata 2016–2018 dla celów badania reprezentacyjnego dotyczącego siły 
roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 99 z 9.4.2013, s. 11), zmienione: 

— 32014 R 1397: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1397/2014 z dnia 22 października 2014 r. 
(Dz.U. L 370 z 30.12.2014, s. 42). 

— 32015 R 0459: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/459 z dnia 19 marca 2015 r. określające cechy 
techniczne modułu ad hoc na 2016 r. dotyczącego osób młodych na rynku pracy przewidzianego w rozporządze-
niu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 76 z 20.3.2015, s. 6). 

— 32016 R 0008: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/8 z dnia 5 stycznia 2016 r. określające cechy 
techniczne modułu ad hoc na 2017 r. dotyczącego samozatrudnienia (Dz.U. L 3 z 6.1.2016, s. 35). 
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— 32016 R 1851: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1851 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przy-
jęcia programu modułów ad hoc, obejmującego lata 2019, 2020 i 2021 do celów badania reprezentacyjnego 
dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 284 z 20.10.2016, 
s. 1). 

— 32016 R 2236: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2236 z dnia 12 grudnia 2016 r. określające 
cechy techniczne modułu ad hoc na 2018 r. dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym  
(Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 6). 

— 32017 R 2384: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2384 z dnia 19 grudnia 2017 r. określające 
cechy techniczne modułu ad hoc na 2019 r. dotyczącego sposobu organizacji pracy i czasu pracy w odniesieniu 
do badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 577/98 (Dz.U. L 340 z 20.12.2017, s. 35). 

2. Statystyki strukturalne dotyczące zarobków i kosztów pracy 

— 31999 R 0530: rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk struktural-
nych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (Dz.U. L 63 z 12.3.1999, s. 6), zmienione: 

— 31999 R 1726: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1726/1999 z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz.U. L 203 z 
3.8.1999, s. 28), zmienionym: 

— 32007 R 0973: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 216 z 
21.8.2007, s. 10); 

— 32005 R 1737: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. (Dz.U. L 279 z 
22.10.2005, s. 11); 

— 32006 R 1893: rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
2006 r. (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) w przypadku statystyk dotyczących struktury i dystrybucji zarobków Szwajcaria zbierać będzie dane wyma
gane w art. 6 ust. 2 tego rozporządzenia po raz pierwszy w 2010 r.; 

b) w przypadku statystyk dotyczących poziomu i składników kosztów pracy Szwajcaria zbierać będzie dane 
wymagane w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia w 2008 r. tylko w odniesieniu do niektórych zmiennych, a w 
2012 r. po raz pierwszy w odniesieniu do wszystkich zmiennych; 

c) dla 2008 r. Szwajcaria może: 

— dostarczyć informacje wymagane w art. 6 ust. 1 lit. a) w oparciu o przedsiębiorstwa (zamiast jednostek 
lokalnych) na poziomie krajowym, zgodnie z NACE Rev 1.1 na poziomie sekcji i zagregowanych sekcji, 
bez podziału pod względem wielkości przedsiębiorstwa; 

— przekazać wyniki w terminie 24 miesięcy od końca roku referencyjnego (zamiast 18 miesięcy, jak stanowi 
art. 9). 

— 32000 R 1916: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2000 z dnia 8 września 2000 r. wykonujące rozporządze-
nie Rady (WE) nr 530/1999 dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy w 
odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (Dz.U. L 229 z 9.9.2000, s. 3), zmienione: 

— 32005 R 1738: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. (Dz.U. L 279 z 
22.10.2005, s. 32), zmienionym: 

— 32009 R 1022: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.U. L 
283 z 30.10.2009, s. 3); 

— 32013 R 0317: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 99 z 
9.4.2013, s. 1); 

— 32007 R 0973: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 216 z 
21.8.2007, s. 10). 

— 32006 R 0698: rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie 
Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków 
(Dz.U. L 121 z 6.5.2006, s. 30), zmienione: 

— 32009 R 1022: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.U. L 283 z 
30.10.2009, s. 3); 

— 32013 R 0317: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 99 z 
9.4.2013, s. 1), 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17/16                                                                                                                                           22.1.2020   



3. Dane statystyczne dotyczące dochodów i warunków życia (EU-SILC) 

— 32003 R 1177: rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. 
dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1), 
zmienione: 

— 32005 R 1553: rozporządzeniem (WE) nr 1553/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 6). 

— 32003 R 1980: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2003 z dnia 21 października 2003 r. wykonujące rozpo-
rządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie docho-
dów i warunków życia (EU-SILC), w odniesieniu do definicji i uaktualnionych definicji (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, 
s. 1), zmienione: 

— 32006 R 0676: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 676/2006 z dnia 2 maja 2006 r. (Dz.U. L 118 z 3.5.2006, 
s. 3). 

— 32003 R 1981: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2003 z dnia 21 października 2003 r. wprowadzające roz-
porządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie aspektów pracy w terenie i procedur przypisywania (Dz.U. L 
298 z 17.11.2003, s. 23). 

— 32003 R 1982: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2003 z dnia 21 października 2003 r. wprowadzające roz-
porządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie pobierania próbek i zasad dalszego śledzenia (Dz.U. L 298 z 
17.11.2003, s. 29). 

— 32003 R 1983: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. wykonujące rozporządze-
nie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) w zakresie wykazu pierwotnych zmiennych docelowych (Dz.U. L 298 z 17.11.2003, 
s. 34), zmienione: 

— 32007 R 0973: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. (Dz.U. L 216 z 
21.8.2007, s. 10); 

— 32013 R 0317: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Dz.U. L 99 z 
9.4.2013, s. 1); 

— 32015 R 2256: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2256 z dnia 4 grudnia 2015 r., Dz.U. L 321 z 
5.12.2015, s. 12. 

— 32004 R 0028: rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. wykonujące rozporządzenie 
(WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do szczegółowej zawartości sprawozdań pośrednich i końcowych doty-
czących jakości (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 42). 

— 32006 R 0315: rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. wdrażające rozporządzenie 
(WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i 
warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych docelowych odnoszących się do 
warunków mieszkaniowych (Dz.U. L 52 z 23.2.2006, s. 16). 

— 32007 R 0215: rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia wykonawczego (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty 
w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązko-
wych odnoszących się do nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, s. 8). 

— 32008 R 0362: rozporządzenie Rady (WE) nr 362/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 
2009 r. odnoszących się do niedostatku materialnego (Dz.U. L 112 z 24.4.2008, s. 1). 

— 32009 R 0646: rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 
2010 r. odnoszących się do podziału zasobów w gospodarstwie domowym (Dz.U. L 192 z 24.7.2009, s. 3). 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2020                                                                                                                                           L 17/17   



— 32010 R 0481: rozporządzenie Komisji (UE) nr 481/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 
2011 r. odnoszących się do międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych (Dz.U. L 135 
z 2.6.2010, s. 38). 

— 32010 R 1157: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1157/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania roz-
porządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 
2012 r. odnoszących się do warunków mieszkaniowych (Dz.U. L 326 z 10.12.2010, s. 3). 

— 32012 R 0062: rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 
2013 r. odnoszących się do dobrobytu (Dz.U. L 22 z 25.1.2012, s. 9). 

— 32013 R 0112: rozporządzenie Komisji (UE) nr 112/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2014 r. 
dotyczących deprywacji materialnej (Dz.U. L 37 z 8.2.2013, s. 2). 

— 32014 R 0067: rozporządzenie Komisji (UE) nr 67/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2015 r. 
dotyczących uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz deprywacji materialnej (Dz.U. L 23 z 
28.1.2014, s. 1). 

— 32015 R 0245: rozporządzenie Komisji (UE) 2015/245 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie docho-
dów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2016 r. dotyczą-
cych dostępu do usług (Dz.U. L 41 z 17.2.2015, s. 11). 

— 32016 R 0114: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/114 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie 
dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych na 2017 r. 
odnoszących się do zdrowia i zdrowia dzieci (Dz.U. L 23 z 29.1.2016, s. 40). 

— 32017 R 0310: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/310 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie docho-
dów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych na 2018 r. odnoszą-
cych się do deprywacji materialnej, dobrobytu i trudności mieszkaniowych (Dz.U. L 45 z 23.2.2017, s. 1). 

— 32018 R 0174: rozporządzenie Komisji (UE) 2018/174 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie docho-
dów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych dotyczących mię-
dzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych, składu gospodarstw domowych i zmian 
dochodów na rok 2019 (Dz.U. L 32 z 6.2.2018, s. 35). 

4. Statystyki dotyczące migracji i ochrony międzynarodowej 

— 32007 R 0862: rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w 
sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. L 199 z 
31.7.2007, s. 23). 

— 32010 R 0216: rozporządzenie Komisji (UE) nr 216/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i 
ochrony międzynarodowej, w odniesieniu do definicji kategorii przyczyn wydania zezwoleń na pobyt (Dz.U. L 66 
z 16.3.2010, s. 1). 

— 32010 R 0351: rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania roz-
porządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migra-
cji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzed-
niego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (Dz.U. L 104 z 
24.4.2010, s. 37).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

w odniesieniu do danych kategorii 1.2 (Grupy kraju urodzenia), 1.3 (Grupy kraju poprzedniego miejsca zamiesz
kania) oraz 1.4 (Grupy kraju kolejnego miejsca zamieszkania) w załączniku pierwszym rokiem referencyjnym 
mającym zastosowanie do Szwajcarii jest rok 2011. 
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5. Statystyki dotyczące wolnych miejsc pracy 

— 32008 R 0453: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. doty-
czące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 234). 

— 32008 R 1062: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakre-
sie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań 
dotyczących jakości (Dz.U. L 285 z 29.10.2008, s. 3). 

— 32009 R 0019: rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wol-
nych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla groma-
dzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (Dz.U. L 9 z 
14.1.2009, s. 3). 

6. Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) 

— 32007 R 0458: rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w 
sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (Dz.U. L 113 z 
30.4.2007, s. 3). 

— 32007 R 1322: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1322/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wykonujące rozporzą-
dzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych sta-
tystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, prze-
syłanych wyników oraz kryteriów oceny jakości dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego 
osób pobierających renty i emerytury (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 5). 

— 32008 R 0010: rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie 
(WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk 
na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do definicji, szczegółowych klasyfikacji i uaktualniania 
zasad rozpowszechniania dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających 
renty i emerytury (Dz.U. L 5 z 9.1.2008, s. 3). 

— 32011 R 0110: rozporządzenie Komisji (UE) nr 110/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych 
statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do odpowiednich formatów przesyłania danych, 
wyników, które mają zostać przesłane, oraz kryteriów oceny jakości dla modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń 
netto z tytułu ochrony socjalnej (Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 29). 

— 32011 R 0263: rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych 
statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do rozpoczęcia pełnego gromadzenia danych dla 
modułu ESSPROS dotyczącego świadczeń netto z tytułu ochrony socjalnej (Dz.U. L 71 z 18.3.2011, s. 4). 

7. Spisy powszechne ludności i mieszkań 

— 32008 R 0763: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w 
sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:  

Szwajcaria nie jest zobowiązana do przekazywania danych w podziale regionalnym, jak jest to wymagane w 
powyższym rozporządzeniu, 

— 32017 R 0543: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych 
ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów (Dz.U. L 78 z 
23.3.2017, s. 13). 

— 32017 R 0712: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/712 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 
referencyjnego i programu danych statystycznych i metadanych do celów spisów ludności i mieszkań przewidzia-
nych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (Dz.U. L 105 z 21.4.2017, s. 1). 

— 32017 R 0881: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/881 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykona-
nia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych lud-
ności i mieszkań w odniesieniu do ustaleń dotyczących raportów jakości i ich struktury oraz formatu technicz-
nego przekazywania danych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1151/2010 (Dz.U. L 135 z 24.5.2017, s. 6).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:  

art. 7 (Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1151/2010) nie ma zastosowania. Szwajcaria przechowuje jednak dane i 
metadane za rok referencyjny 2011 do dnia 1 stycznia 2035 r. i informuje Komisję (Eurostat) o zmianach lub 
rewizjach tych danych przed ich wprowadzeniem. 
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8. Statystyki demograficzne 

— 32013 R 1260: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. 
w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 39).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:  

art. 4 »Łączna liczba ludności do określonych celów Unii«, art. 5 ust. 2 »Częstotliwość i godzina odniesienia« oraz 
art. 8 »Studia wykonalności« nie mają zastosowania. 

— 32014 R 0205: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jed-
nolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statys-
tyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz 
zmian danych (Dz.U. L 65 z 5.3.2014, s. 10). 

9. Akty, które Umawiające się Strony biorą pod uwagę 

Umawiające się Strony zapoznają się z następującym zaleceniem, które nie ma mocy wiążącej: 

— 32009 H 0824: zalecenie Komisji 2009/824/WE z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzyna-
rodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08) (Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 31). 

VI. STATYSTYKA GOSPODARCZA 

1. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych i wskaźnik cen nieruchomości mieszkaniowych 

— 32016 R 0792: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/792 z dnia 11 maja 2016 r. w spra-
wie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 11).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) Szwajcaria jest zwolniona z przepisów dotyczących opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania zharmo
nizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (HICP-CT); 

b) Szwajcaria jest zwolniona z przepisów dotyczących opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania wskaź
nika cen nieruchomości mieszkalnych (HPI); 

c) Szwajcaria jest zwolniona z przepisów dotyczących opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania wskaź
nika cen nieruchomości mieszkalnych zamieszkiwanych przez właściciela (OOH). 

— 31996 R 1749: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/96 z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wstępnych środ-
ków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaź-
ników cen towarów konsumpcyjnych (Dz.U. L 229 z 10.9.1996, s. 3), zmienione: 

— 31998 R 1687: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1687/98 z dnia 20 lipca 1998 r. (Dz.U. L 214 z 31.7.1998, s. 12); 

— 31998 R 1688: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1688/98 z dnia 20 lipca 1998 r. (Dz.U. L 214 z 31.7.1998, s. 23); 

— 32007 R 1334: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1334/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz.U. L 296 z 
15.11.2007, s. 22). 

— 31996 R 2214: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2214/96 z dnia 20 listopada 1996 r. dotyczące zharmonizowa-
nych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych 
ZWCK (Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 8), zmienione: 

— 31999 R 1617: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1617/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. (Dz.U. L 192 z 
24.7.1999, s. 9); 

— 31999 R 1749: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1749/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. (Dz.U. L 214 z 
13.8.1999, s. 1); 

— 32001 R 1920: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1920/2001 z dnia 28 września 2001 r. (Dz.U. L 261 z 
29.9.2001, s. 46); 

— 32005 R 1708: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. L 274 z 
20.10.2005, s. 9). 
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— 31998 R 2646: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2646/98 z dnia 9 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania 
taryf w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (Dz.U. L 335 z 10.12.1998, s. 30). 

— 31999 R 1617: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1617/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania 
ubezpieczenia w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych oraz modyfikujące rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 2214/96 (Dz.U. L 192 z 24.7.1999, s. 9). 

— 31999 R 2166: rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/1999 z dnia 8 października 1999 r. ustanawiające szczegó-
łowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania pro-
duktów w sektorach ochrony zdrowia, edukacji i ochrony socjalnej w zharmonizowanym wskaźniku cen kon-
sumpcyjnych (Dz.U. L 266 z 14.10.1999, s. 1). 

— 32000 R 2601: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2601/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. ustanawiające szczegó-
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do określenia momentu wprowa-
dzania cen zakupu do zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (Dz.U. L 300 z 29.11.2000, s. 14). 

— 32000 R 2602: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2602/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. ustanawiające szczegó-
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania 
obniżek cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (Dz.U. L 300 z 29.11.2000, s. 16), zmie-
nione: 

— 32001 R 1921: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1921/2001 z dnia 28 września 2001 r. (Dz.U. L 261 z 
29.9.2001, s. 49). 

— 32001 R 1920: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1920/2001 z dnia 28 września 2001 r. ustanawiające szczegó-
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania 
opłat za usługi proporcjonalnych do wartości transakcji w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych i 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (Dz.U. L 261 z 29.9.2001, s. 46). 

— 32001 R 1921: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1921/2001 z dnia 28 września 2001 r. ustanawiające szczegó-
łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla korekt zhar-
monizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2602/2000 (Dz.U. L 
261 z 29.9.2001, s. 49). 

— 32005 R 1708: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szcze-
gółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia 
dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 
(Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 9), zmienione: 

— 32015 R 2010: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/2010 z dnia 11 listopada 2015 r., Dz.U. L 295 z 
12.11.2015, s. 1. 

— 32006 R 0701: rozporządzenie Rady (WE) nr 701/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustanawiające zasady wyko-
nywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczą-
cych cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (Dz.U. L 122 z 9.5.2006, s. 3). 

— 32009 R 0330: rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania pro-
duktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK) (Dz.U. L 103 z 
23.4.2009, s. 6). 

— 32010 R 1114: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia 
zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 
2454/97 (Dz.U. L 316 z 2.12.2010, s. 4). 

2. Parytety siły nabywczej 

— 32007 R 1445: rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. 
ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz 
ich wyliczenia i rozpowszechniania (Dz.U. L 336 z 20.12.2007, s. 1). 

— 32011 R 0193: rozporządzenie Komisji (UE) nr 193/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozpo-
rządzenia (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie systemu kontroli jakości stosowanego 
w odniesieniu do parytetów siły nabywczej (Dz.U. L 56 z 1.3.2011, s. 1). 

— 32015 R 1163: rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1163 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wykazu grup podstawowych wykorzysty-
wanych do celów parytetów siły nabywczej (Dz.U. L 188 z 16.7.2015, s. 6). 
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3. Europejski system rachunków narodowych i regionalnych 

— 32013 R 0549: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w 
sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 
26.6.2013, s. 1), zmienione: 

— 32015 R 1342: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1342 z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. L 
207 z 4.8.2015, s. 35).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) art. 6 (nie ma zastosowania); 

b) Szwajcaria może sporządzać dane według jednostek instytucjonalnych tam, gdzie postanowienia rozporządze
nia odnoszą się do przemysłu; 

c) Szwajcaria nie jest zobowiązana do podziału eksportu i importu usług na państwa, jak jest to wymagane w 
rozporządzeniu; 

d) rozdział 19 załącznika A nie ma zastosowania; 

e) załącznik B ma zastosowanie z odstępstwami przewidzianymi w dodatku 1 do niniejszego załącznika. 

— 32014 R 0724: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 
standardu wymiany danych wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 38). 

— 32015 R 1365: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1365 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie for-
matu przekazywania danych z zakresu wydatków na prace badawczo-rozwojowe (Dz.U. L 211 z 8.8.2015, s. 1). 

— 32016 R 2304: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2304 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie spo-
sobów, struktury, częstotliwości składania oraz wskaźników oceny sprawozdań dotyczących jakości danych prze-
kazywanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (Dz.U. L 345 z 
20.12.2016, s. 27). 

4. Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych 

— 32003 R 1287: rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmoniza-
cji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1). 

— 32005 R 0116: rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie trakto-
wania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu 
na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w 
sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 6). 

— 32005 R 1722: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad sza-
cowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmoni-
zacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 276 z 21.10.2005, s. 5). 

5. Statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich 

— 32005 R 0184: rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w 
sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23), zmienione: 

— 32006 R 0602: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 602/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 106 z 
19.4.2006, s. 10); 

— 32009 R 0707: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 707/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. (Dz.U. L 204 z 
6.8.2009, s. 3); 

— 32012 R 0555: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz.U. L 166 z 
27.6.2012, s. 22), zmienionym: 

— 32013 R 0519: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. (Dz.U. L 158 z 
10.6.2013, s. 74). 

— 32016 R 1013: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1013 z dnia 8 czerwca 2016 r. 
(Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 144). 
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Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:  

załącznik I ma zastosowanie z odstępstwami przewidzianymi w dodatku 2 do niniejszego załącznika. 

— 32006 R 0601: rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania roz-
porządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury przekazywania 
danych (Dz.U. L 106 z 19.4.2006, s. 7), zmienione: 

— 32014 R 0228: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 228/2014 z dnia 10 marca 2014 r. (Dz.U. L 
70 z 11.3.2014, s. 16). 

— 32008 R 1055: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozda-
wczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego (Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 3), zmienione: 

— 32010 R 1227: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1227/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz.U. L 336 z 
21.12.2010, s. 15). 

VII. NOMENKLATURY 

1. Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej 

— 31990 R 3037: rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej 
klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, s. 1), zmienione: 

— 31993 R 0761: rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 761/93 z dnia 24 marca 1993 r. (Dz.U. L 83 z 3.4.1993, 
s. 1); 

— 32002 R 0029: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, 
s. 3); 

— 32006 R 1893: rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
2006 r. (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1). 

2. Jednostki statystyczne do obserwacji i analizy systemu produkcji 

— 31993 R 0696: rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycz-
nych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (Dz.U. L 76 z 30.3.1993, s. 1), zmie-
nione: 

— 1 94 N: aktem dotyczącym warunków przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlan
dii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących fundament Unii Europejskiej 
(Dz.U. C 241 z 29.8.1994, s. 21 sprostowanym w Dz.U. L 1 z 1.1.1995, s. 1). 

3. Klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) 

— 32003 R 1059: rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w 
sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 
21.6.2003, s. 1), zmienione: 

— 32008 R 0176: rozporządzeniem (WE) nr 176/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 
r. (Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 1); 

— 32011 R 0031: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. (Dz.U. L 13 z 
18.1.2011, s. 3); 

— 32013 R 0517: rozporządzeniem Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r. (Dz.U. L 158 z 10.6.2013, s. 
1); 

— 32013 R 1319: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1319/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 342 z 
18.12.2013, s. 1); 

— 32014 R 0868: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 868/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz.U. L 241 z 
13.8.2014, s. 1); 

— 32016 R 2066: rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. L 322 z 
29.11.2016, s. 1); 

— 32017 R 2391: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2391 z dnia 12 grudnia 2017 r. 
(Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 1). 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2020                                                                                                                                           L 17/23   



— 32008 R 0011: rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Teryto-
rialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału 
regionalnego (Dz.U. L 5 z 9.1.2008, s. 13). 

— 32012 R 1046: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządze-
nie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego 
podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34). 

— 32015 R 2381: rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2381 z dnia 17 grudnia 2015 r. wykonujące rozporządzenie 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Teryto-
rialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału 
regionalnego (Dz.U. L 332 z 18.12.2015, s. 52). 

4. Statystyczna klasyfikacja produktów według działalności (CPA) 

— 32008 R 0451: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3696/93 (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65), zmienione: 

— 32014 R 1209: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1209/2014 z dnia 29 października 2014 r. (Dz.U. L 336 z 
22.11.2014, s. 1). 

VIII. STATYSTYKA ROLNICTWA 

1. Statystyki dotyczące mleka i przetworów mlecznych 

— 31996 L 0016: dyrektywa Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych 
dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 78 z 28.3.1996, s. 27), zmieniona: 

— 32003 L 0107: dyrektywą 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.U. L 
7 z 13.1.2004, s. 40); 

— 32013 R 1350: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1350/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. (Dz.U. L 351 z 21.12.2013, s. 1).  

Do celów Umowy przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

Szwajcaria nie jest zobowiązana do przekazywania danych w podziale regionalnym, jak jest to wymagane na pod
stawie dyrektywy. 

— 31997 D 0080: decyzja Komisji 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiająca przepisy w celu wykonania 
dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetwo-
rów mlecznych (Dz.U. L 24 z 25.1.1997, s. 26), zmieniona: 

— 31998 D 0582: decyzją Rady 98/582/WE z dnia 6 października 1998 r. (Dz.U. L 281 z 17.10.1998, s. 36); 

— 32005 D 0288: decyzją Komisji 2005/288/WE z dnia 18 marca 2005 r. (Dz.U. L 88 z 7.4.2005, s. 10); 

— 32011 D 0142: decyzją Komisji 2011/142/UE z dnia 3 marca 2011 r. (Dz.U. L 59 z 4.3.2011, s. 66).  

Do celów niniejszej Umowy przepisy decyzji dostosowuje się następująco: 

Szwajcarii nie obowiązuje podział regionalny wymagany w załączniku I tabela 1: Roczna produkcja mleka kro
wiego. 

2. Rachunek ekonomiczny dla rolnictwa 

— 32004 R 0138: rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. 
dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (Dz.U. L 33 z 5.2.2004, s. 1), zmienione: 

— 32005 R 0306: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 306/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U. L 52 z 
25.2.2005, s. 9); 

— 32006 R 0909: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 909/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. (Dz.U. L 168 z 
21.6.2006, s. 14); 

— 32008 R 0212: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 212/2008 z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.U. L 65 z 8.3.2008, 
s. 5); 

— 32013 R 1350: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1350/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. (Dz.U. L 351 z 21.12.2013, s. 1). 
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3. Statystyki dotyczące struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej 

— 32008 R 1166: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14), zmienione: 

— 32014 R 0715: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 715/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. L 190 z 
28.6.2014, s. 8).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:  

w przypadku Szwajcarii pozycja VI załącznika III do rozporządzenia nie ma zastosowania. 

— 32009 R 1200: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i bada-
nia metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech obję-
tych badaniem (Dz.U. L 329 z 15.12.2009, s. 1), zmienione: 

— 32015 R 1391: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1391 z dnia 13 sierpnia 2015 r., Dz.U. L 215 z 
14.8.2015, s. 11. 

4. Statystyki dotyczące zwierząt gospodarskich i mięsa 

— 32008 R 1165: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 
93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 1), zmienione: 

— 32013 R 1350: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1350/2013 z dnia 
11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 351 z 21.12.2013, s. 1).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) Szwajcaria nie jest związana następującymi szczegółowymi kategoriami danych statystycznych dotyczących 
zwierząt gospodarskich wymaganych w załączniku II do rozporządzenia: 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących zwierząt przeznaczonych do uboju, wyma
ganych w załączniku II, kategorie danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich, bydło w 
wieku 1 roku ale poniżej 2 lat, samice (jałówki; samice przed pierwszym ocieleniem); 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk pozostałych zwierząt, wymaganych w załączniku II, 
kategorie danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich, bydło w wieku 1 roku ale poniżej 2 
lat, samice (jałówki; samice przed pierwszym ocieleniem); 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących zwierząt przeznaczonych do uboju, wyma
ganych w załączniku II, kategorie danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich, bydło w 
wieku 2 lat i więcej, samice, jałówki; 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk pozostałych zwierząt, wymaganych w załączniku II, 
kategorie danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich, bydło w wieku 2 lat i więcej, samice, 
jałówki; 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących trzody chlewnej o wadze żywej co naj
mniej 50 kg, ale mniejszej niż 80 kg, wymaganych w załączniku II, kategorie danych statystycznych doty
czących zwierząt gospodarskich, tuczniki, włącznie z wybrakowanymi knurami oraz wybrakowanymi 
lochami; 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących trzody chlewnej o wadze żywej co naj
mniej 80 kg, ale mniejszej niż 110 kg, wymaganych w załączniku II, kategorie danych statystycznych doty
czących zwierząt gospodarskich, tuczniki, włącznie z wybrakowanymi knurami oraz wybrakowanymi 
lochami; 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących trzody chlewnej o wadze żywej co naj
mniej 110 kg, wymaganych w załączniku II, kategorie danych statystycznych dotyczących zwierząt gospo
darskich, tuczniki, włącznie z wybrakowanymi knurami oraz wybrakowanymi lochami; 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących loch prośnych po raz pierwszy, wymaga
nych w załączniku II, kategorie danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich, świnie na 
chów o wadze żywej co najmniej 50 kg, lochy prośne; 

— Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących loszek jeszcze nigdy niekrytych, wymaga
nych w załączniku II, kategorie danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich, świnie na 
chów o wadze żywej co najmniej 50 kg, pozostałe lochy; 

b) Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących młodego bydła, wymaganych w załączniku IV, 
kategorie danych statystycznych dotyczących uboju, bydło; 
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c) Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących jagniąt, wymaganych w załączniku IV, katego
rie danych statystycznych dotyczących uboju, owce; 

d) Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących kóz, wymaganych w załączniku IV, kategorie 
danych statystycznych dotyczących uboju; 

e) Szwajcaria jest zwolniona z prowadzenia statystyk dotyczących kaczek i pozostałych zwierząt, wymaganych w 
załączniku IV, kategorie danych statystycznych dotyczących uboju, drób. 

5. Statystyki dotyczące upraw 

— 32009 R 0543: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w 
sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Dz.U. L 
167 z 29.6.2009, s. 1), zmienione: 

— 32013 R 1350: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1350/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. (Dz.U. L 351 z 21.12.2013, s. 1); 

— 32015 R 1557: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1557 z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz.U. L 244 
z 19.9.2015, s. 11). 

IX. STATYSTYKA ENERGII 

X. STATYSTYKA ŚRODOWISKA 

1. Rachunki ekonomiczne środowiska 

— 32011 R 0691: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w spra-
wie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 1), zmienione: 

— 32014 R 0538: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 113).  

Do celów Umowy przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: 

a) art. 8 Odstępstwa nie ma zastosowania; 

b) Szwajcaria może sporządzać dane według jednostek instytucjonalnych tam, gdzie postanowienia rozporządze
nia odnoszą się do przemysłu. 

— 32015 R 2174: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2174 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 
indykatywnego kompendium towarów i usług związanych z ochroną środowiska, formatu przekazywania danych 
na potrzeby europejskich rachunków ekonomicznych środowiska oraz zasad, struktury i częstotliwości składania 
sprawozdań dotyczących jakości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 17). 

— 32016 R 0172: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/172 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uzu-
pełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w odniesieniu do określenia pro-
duktów energetycznych (Dz.U. L 33 z 10.2.2016, s. 3). 
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DODATEK 1 

Odstępstwa od załącznika B do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i 
regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1), o których mowa w niniejszym załączniku                                                                   

Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

1 1Q P.3 – 5.a) Spożycie w gospodarstwach domowych 
(koncepcja krajowa), 

podział według trwałości, ceny bieżące i ceny z roku poprzedniego oraz 
nawiązania łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrów
nane sezonowo 

1995Q1-2023Q4 2024 

2 1 A P.3 – 5.a) Spożycie w gospodarstwach domowych 
(koncepcja krajowa) 

podział według trwałości, ceny bieżące i ceny z roku poprzedniego oraz 
nawiązania łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t+2 mie
siące 

Lata 1995–2022 2024 

3 1 A P.3 – 5.a) Spożycie w gospodarstwach domowych 
(koncepcja krajowa) 

podział według trwałości, ceny bieżące i ceny z roku poprzedniego oraz 
nawiązania łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t+9 mie
sięcy 

Lata 1995-2018 2020 

4 1Q P.3 – 5. a) Spożycie w gospodarstwach domowych 
(koncepcja krajowa) 
P.3 – 6. Spożycie w instytucjach niekomercyjnych 
działających na rzecz gospodarstw domowych 
(INKgd) 

Ceny bieżące i ceny z roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe 
wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być 
dostarczane jako suma 5.a i 6.) 

1995Q1-2019Q4 2020 

5 1 A P.3 – 5. a) Spożycie w gospodarstwach domowych 
(koncepcja krajowa) 
P.3 – 6. Spożycie w instytucjach niekomercyjnych 
działających na rzecz gospodarstw domowych 
(INKgd) 

Ceny bieżące i ceny z roku poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe 
wolumenu, przekazywanie w terminie t+2 miesiące 

Lata 1995-2018 2020 

6 1Q P.31 – 7.a) Spożycie indywidualne 
P.32 – 7.b) Spożycie ogólnospołeczne 

Ceny bieżące i ceny z lat poprzednich oraz nawiązania łańcuchowe wolu
menu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo (mają być 
dostarczane jako suma P.31 i P.32 do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

1995Q1-2023Q4 2024 

7 1 A P.31 – 7.a) Spożycie indywidualne 
P.32 – 7.b) Spożycie ogólnospołeczne 

Ceny bieżące i ceny z lat poprzednich oraz nawiązania łańcuchowe wolu
menu, przekazywanie w terminie t+2 miesiące (mają być dostarczane jako 
suma P.31 i P.32 do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995–2022 2024 

8 1Q P.41 – 8.a) Spożycie indywidualne skorygowane Ceny bieżące i ceny z lat poprzednich oraz nawiązania łańcuchowe wolu
menu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo 

1995Q1-2023Q4 2024 

9 1 A P.41 – 8.a) Spożycie indywidualne skorygowane Ceny bieżące i ceny z lat poprzednich oraz nawiązania łańcuchowe wolu
menu, przekazywanie w terminie t+2 miesiące 

Lata 1995–2022 2024 
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Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

10 1Q P.51 g – 9.a) Nakłady brutto na środki trwałe Podział AN_F6, ceny bieżące i ceny z roku poprzedniego oraz nawiązania 
łańcuchowe wolumenu, dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo 
(mają być dostarczane jako AN.111 + 112 i AN.113 + 114 + 115 + 117 do 
czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

1995Q1-2023Q4 2024 

11 1 A P.51 g – 9.a) Nakłady brutto na środki trwałe Podział AN_F6, ceny bieżące i ceny z roku poprzedniego oraz nawiązania 
łańcuchowe wolumenu, przekazywanie w terminie t+2 miesiące (mają być 
dostarczane jako AN.111 + 112 i AN.113 + 114 + 115 + 117 do czasu 
wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995–2022 2024 

12 1Q EMP – 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyj
nych będących rezydentami 
ESE – 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek 
(samozatrudnione) 
EEM – 16. d) Pracownicy najemni 

Gospodarka ogółem i podział A*10, tysiące przepracowanych godzin, 
dane niewyrównane i dane wyrównane sezonowo 

1995Q1-2019Q4 2020 

13 1Q EMP – 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyj
nych będących rezydentami 

Gospodarka ogółem, w tysiącach osób, dane wyrównane sezonowo 1995Q1-2009Q4 2018 

14 1Q EMP – 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyj
nych będących rezydentami 

Podział A*10, w tysiącach osób, dane niewyrównane 1995Q1-2017Q4 2018 

15 1Q EMP – 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyj
nych będących rezydentami 

Podział A*10, w tysiącach osób, dane wyrównane sezonowo 1995Q1-2019Q4 2020 

16 1Q ESE – 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek 
(samozatrudnione) 
EEM – 16. d) Pracownicy najemni 

Gospodarka ogółem, w tysiącach osób, dane niewyrównane i wyrównane 
sezonowo 

1995Q1-2009Q4 2020 

17 1Q ESE – 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek 
(samozatrudnione) 
EEM – 16. d) Pracownicy najemni 

Gospodarka ogółem, w tysiącach osób, dane niewyrównane i wyrównane 
sezonowo 

2010Q1-2017Q4 2018 

18 1Q ESE – 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek 
(samozatrudnione) 
EEM – 16. d) Pracownicy najemni 

Podział A*10, w tysiącach osób, dane niewyrównane i wyrównane sezo
nowo 

1995Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

19 1Q EMP – 16. b) Pracujący rezydenci (koncepcja narodowa) 
ESE – 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek 
(koncepcja narodowa) 
EEM – 16. d) Pracownicy najemni (koncepcja narodowa) 

Gospodarka ogółem, w tysiącach osób, dane niewyrównane i wyrównane 
sezonowo 

2010Q1-2017Q4 2018 

20 1Q EMP – 16. b) Pracujący rezydenci (koncepcja narodowa) 
ESE – 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek 
(koncepcja narodowa) 
EEM – 16. d) Pracownicy najemni (koncepcja narodowa) 

Gospodarka ogółem, w tysiącach osób, dane niewyrównane i wyrównane 
sezonowo 

1995Q1-2009Q4 2020 
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Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

21 1Q POP – 16. a) Całkowita liczba mieszkańców 
EMP – 16. b) Pracujący rezydenci (koncepcja narodowa) 
ESE – 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek 
(koncepcja narodowa) 
EEM – 16. d) Pracownicy najemni (koncepcja naro
dowa) 

Gospodarka ogółem, w tysiącach osób, dane niewyrównane sezonowo 1995Q1-2009Q4 2018 

22 1 A EMP – 16. b) Pracujący w jednostkach produkcyj
nych będących rezydentami 
ESE – 16. c) Osoby pracujące na własny rachunek 
(samozatrudnione) 
EEM – 16. d) Pracownicy najemni 

Podział A*10, w tysiącach osób i tysiącach przepracowanych godzin, 
przekazywanie w terminie t+2 miesiące 

Lata 1995-2024 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

23 1Q B.2 g + B.3 g – 13. Nadwyżka operacyjna brutto 
oraz dochód mieszany brutto 

Gospodarka ogółem, ceny bieżące, dane niewyrównane i wyrównane 
sezonowo (mają być dostarczane z wyłączeniem B.3 g do czasu wygaś
nięcia odstępstwa) 

1995Q1-2017Q4 2018 

24 1 A B.2 g + B.3 g – 13. Nadwyżka operacyjna brutto 
oraz dochód mieszany brutto 

Gospodarka ogółem, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t+2 miesiące 
(mają być dostarczane z wyłączeniem B.3 g do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995-2016 2018 

25 1Q D.1 – 17 Koszty związane z zatrudnieniem w jed
nostkach produkcyjnych będących rezydentami 
D.11 – 17. a) Wynagrodzenia 
D.12 – 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne 
odprowadzane przez pracodawców 

Podział A*10, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane sezo
nowo 

1995Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

26 1 A D.1 – 17 Koszty związane z zatrudnieniem w jed
nostkach produkcyjnych będących rezydentami 
D.11 – 17. a) Wynagrodzenia 
D.12 – 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne 
odprowadzane przez pracodawców 

Podział A*10, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t+2 miesiące Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

27 1Q D.11 – 17. a) Wynagrodzenia Gospodarka ogółem, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane 
sezonowo 

1995Q1-2017Q4 2018 

28 1Q D.12 – 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne 
odprowadzane przez pracodawców 

Gospodarka ogółem, ceny bieżące, dane niewyrównane i dane wyrównane 
sezonowo 

1995Q1-2017Q4 2018 

29 1 A D.1 – 17 Koszty związane z zatrudnieniem w jed
nostkach produkcyjnych będących rezydentami 
D.11 – 17. a) Wynagrodzenia 
D.12 – 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne 
odprowadzane przez pracodawców 

Podział A*10, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t+9 miesiące Lata 2011-2018 2020 

30 1 A D.1 – 17 Koszty związane z zatrudnieniem w jed
nostkach produkcyjnych będących rezydentami 
D.11 – 17. a) Wynagrodzenia 
D.12 – 17. b) Składki na ubezpieczenia społeczne 
odprowadzane przez pracodawców 

Podział A*10, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t+9 miesiące Lata 1995-2010 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 
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Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

31 2 D.4r – Dochody z tytułu własności, do otrzymania 
D.41r – Odsetki, do otrzymania 
D.42r + D.43r + D.44r + D.45 – Pozostałe dochody 
z tytułu własności, do otrzymania 
D.4p – Dochody z tytułu własności, do zapłacenia 
D.4p_S.1311 – w tym do zapłacenia podsektorowi 
instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311) 
D.4p_S.1312 – w tym do zapłacenia podsektorowi 
instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu 
regionalnym (S.1312) 
D.4p_S.1313 – w tym do zapłacenia podsektorowi 
instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym 
(S.1313) 
D.4p_S.1314 – w tym do zapłacenia podsektorowi 
funduszy ubezpieczeń społecznych (S.1314) 
D.41p – Odsetki, do zapłacenia 
D.42p + D.43p + D.44p + D.45p – Pozostałe do
chody z tytułu własności, do zapłacenia 

S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, dane skonsolido
wane (dane nieskonsolidowane mają być dostarczane do czasu wygaśnię
cia odstępstwa) 

Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

32 2 Wszystkie zmienne S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, S.1311 – Sektor 
instytucji rządowych na szczeblu centralnym, S1312 – Sektor instytucji 
rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym, S1313 – Sektor 
instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym, S.1314 – Fundusze 
zabezpieczenia społecznego, przekazywanie w terminie t +3 miesiące 

Lata 1995-2023 2025 

33 2 NP – Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie 
niefinansowych aktywów nieprodukowanych 

S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, S.1311 – Sektor instytucji 
rządowych na szczeblu centralnym, S.1312 – Sektor instytucji rządowych i 
samorządowych na szczeblu regionalnym, S.1313 – Sektor instytucji samorzą
dowych na szczeblu lokalnym, S.1314 – Fundusze zabezpieczenia społecznego 

Lata 1995-2023 2025 

34 2 P.52+P.53 – Przyrost rzeczowych środków obroto
wych oraz nabycie pomniejszone o rozdyspono
wanie aktywów o wyjątkowej wartości 

S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, S.1311 – Sektor insty
tucji rządowych na szczeblu centralnym, S.1312 – Sektor instytucji rządo
wych i samorządowych na szczeblu regionalnym, S.1313 – Sektor instytucji 
samorządowych na szczeblu lokalnym, S.1314 – Fundusze zabezpieczenia 
społecznego (P.52 – Zmiany w danych dotyczących rzeczowych środków 
obrotowych mają być dostarczane do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995-2023 2025 

35 3 P.1 – 1. Produkcja w cenach bazowych według gałęzi 
P.2 – 2. Zużycie pośrednie w cenach nabycia według gałęzi 
B1.g – 3. Wartość dodana brutto w cenach bazo
wych według gałęzi 

Podział A*21, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania 
łańcuchowe wolumenu (w stosownych przypadkach), przekazywanie w 
terminie t+9 miesięcy 

Lata 1995-2018 2020 

36 3 P.1 – 1. Produkcja w cenach bazowych według gałęzi 
P.2 – 2. Zużycie pośrednie w cenach nabycia według gałęzi 
B1.g – 3. Wartość dodana brutto w cenach bazo
wych według gałęzi 

Podział A*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania 
łańcuchowe wolumenu (w stosownych przypadkach), przekazywanie w 
terminie t+21 miesięcy 

Lata 1995-1997 2025 
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Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

37 3 P.51c – 4. Amortyzacja środków trwałych według 
gałęzi, 
jednostek produkcyjnych i pracowników najem
nych będących rezydentami 
B.2n + B.3n – 5. Nadwyżka operacyjna netto oraz 
dochód mieszany netto 

Podział A*21 i podział A*64, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz 
nawiązania łańcuchowe wolumenu (w stosownych przypadkach), przeka
zywanie w terminie t+9 i odpowiednio t+21 miesięcy 

Lata 1998-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

38 3 D.1 – 9. Koszty związane z zatrudnieniem w jed
nostkach produkcyjnych będących rezydentami i 
wynagrodzeniem pracowników najemnych będą
cych rezydentami 
D.11 – 9. a) Wynagrodzenia 

Podział A*21 i podział A*64, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t +9 
i odpowiednio t +21 miesięcy 

Lata 2011-2018 2020 

39 3 D.1 – 9. Koszty związane z zatrudnieniem w jed
nostkach produkcyjnych będących rezydentami i 
wynagrodzeniem pracowników najemnych będą
cych rezydentami 
D.11 – 9. a) Wynagrodzenia 

Podział A*21 i podział A*64, ceny bieżące, przekazywanie w terminie t +9 
i odpowiednio t +21 miesięcy 

Lata 1995-2010 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

40 3 P.51 g – 7.a) Nakłady brutto na środki trwałe według 
branży – podział według środków trwałych AN_F6 

Podział A*10 według aktywów (AN_F6), ceny bieżące i ceny roku 
poprzedniego oraz nawiązania łańcuchowe, przekazywanie w terminie t 
+9 i odpowiednio t +21 miesięcy (jedynie podział AN_F6 należy przeka
zywać do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

41 3 P.52 – 7. b) Przyrost rzeczowych środków obroto
wych według gałęzi 

Podział A*10, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego, przekazywanie w 
terminie t+9 i t+21 miesięcy 

Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

42 3 EMP – 8. Zatrudnienie według gałęzi Podział A*21, w tysiącach osób, przekazywanie w terminie t +9 miesięcy 
(należy przekazywać z podziałem A*10 do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995-2016 2018 

43 3 EMP – 8. Zatrudnienie według gałęzi Podział A*21, tysiące przepracowanych godzin, przekazywanie w terminie 
t +9 miesięcy (należy przekazywać z podziałem A*10 do czasu wygaśnię
cia odstępstwa) 

Lata 1995-2024 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

44 3 ESE – 8. a) Osoby pracujące na własny rachunek 
(samozatrudnione) według gałęzi 
ESE – 8. b) Pracownicy najemni według gałęzi 

Podział A*64, w tysiącach osób i tysiące przepracowanych godzin, prze
kazywanie w terminie t +21 miesięcy (należy przekazywać z podziałem 
A*21 do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

45 6 Wszystkie zmienne Pełna tablica ze wszystkimi (obowiązkowymi) podziałami/szczegółami Lata 1995-1999 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

46 6 Wszystkie zmienne Transakcje, aktywa i pasywa, wszystkie (pod)sektory, z wyłączeniem S.14 
+ S.15 – Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych, dane skonsolidowane i nieskonsolidowane 
(przekazywanie w terminie t +11 miesięcy do czasu wygaśnięcia odstęp
stwa) 

Lata 1999-2023 2025 
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Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

47 6 Wszystkie zmienne Transakcje, aktywa i pasywa, S.14 – Gospodarstwa domowe, S.15 insty
tucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, dane 
skonsolidowane i nieskonsolidowane (przekazywanie jako suma S.14 
+S.15 do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 2012-2018 2020 

48 6 Wszystkie zmienne Nominalne zyski i straty z tytułu posiadania aktywów i inne zmiany 
wolumenu, aktywa, S.11 – Przedsiębiorstwa niefinansowe i S.12 – Insty
tucje finansowe oraz S.2 – Zagranica, dane nieskonsolidowane 

Lata 2012-2017 2019 

49 6 F.511 – Akcje notowane 
F.512 – Akcje nienotowane 
F.519 – Pozostałe udziały kapitałowe 
F.81 – Kredyty handlowe i zaliczki 
F.89 – Pozostałe kwoty do zapłacenia, z wyjątkiem 
kredytów handlowych i zaliczek 

Transakcje, aktywa i pasywa, wszystkie (pod)sektory, dane skonsolidowane 
i nieskonsolidowane 

Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

50 7 Wszystkie zmienne Pełna tablica ze wszystkimi (obowiązkowymi) podziałami/szczegółami Lata 1995-1999 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

51 7 Wszystkie zmienne Akcje, aktywa i pasywa, wszystkie (pod)sektory, z wyłączeniem S.14 + 
S.15 – Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na 
rzecz gospodarstw domowych, dane skonsolidowane i nieskonsolidowane 
(przekazywanie w terminie t +11 miesięcy do czasu wygaśnięcia odstęp
stwa) 

Lata 1999-2023 2025 

52 7 Wszystkie zmienne Akcje, aktywa i pasywa, oddzielne dane dla S.14 – Gospodarstwa domowe 
i S.15 – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domo
wych, dane skonsolidowane i nieskonsolidowane (przekazywanie jako 
suma S.14+S.15 do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 2012-2018 2020 

53 7 AF.511 – Akcje notowane 
AF.512 – Akcje nienotowane 
AF.519 – Pozostałe udziały kapitałowe 
AF.81 – Kredyty handlowe i zaliczki 
AF.89 – Pozostałe kwoty do zapłacenia, z wyjątkiem 
kredytów handlowych i zaliczek 

Akcje, aktywa i pasywa, wszystkie (pod)sektory, dane skonsolidowane i 
nieskonsolidowane 

Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

54 8 P.53 – Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie 
aktywów o wyjątkowej wartości 
NP – Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie 
aktywów nieprodukowanych 

Wszystkie sektory z wyłączeniem sektora S.1 Gospodarka ogółem Lata 1995–2018 2020 

55 8 D.51 – Podatki dochodowe 
D.59 – Pozostałe podatki bieżące 

Wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.1 – Gospodarka ogółem i S.13 – 
Sektor instytucji rządowych i samorządowych, rozchody i przychody 

Lata 1995-2023 2025 
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Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

56 8 Wszystkie zmienne Sektor S.14 – Gospodarstwa domowe i S.15 – instytucje niekomercyjne 
działające na rzecz gospodarstw domowych, rozchody i przychody (prze
kazywanie jako suma S.14+S.15 do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 2012–2018 2020 

57 8 D.41 – Odsetki S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, rozchody i przy
chody, dane skonsolidowane (dane nieskonsolidowane mają być dostar
czane do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

58 801 Wszystkie zmienne Pełna tabela zawierająca wszystkie (obowiązkowe) podziały/szczegółowe 
informacje dotyczące wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13 – 
Sektor instytucji rządowych i samorządowych 

1999Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

59 801 Wszystkie zmienne S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, rozchody i przy
chody 
(należy podać tylko dane zawarte w niniejszej tabeli 25 do czasu wygaśnię
cia odstępstwa) 

1999Q1-2024Q4 2025 

60 801 D.41 – Odsetki S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, rozchody i przy
chody, dane skonsolidowane (dane nieskonsolidowane mają być dostar
czane do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

1999Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

61 10 B.1g – 2. Wartość dodana brutto w cenach bazo
wych (ceny bieżące) 

Podział według NUTS 2, podział A*10 Lata 2008-2017 2020 

62 10 B.1g – 2. Wartość dodana brutto w cenach bazo
wych (ceny bieżące) 

Podział według NUTS 2, podział A*10 Lata 2000-2007 2025 

63 10 D.1 – 3. Koszty związane z zatrudnieniem (ceny 
bieżące) 
P.51g – 4. Nakłady brutto na środki trwałe (ceny 
bieżące) 

Podział według NUTS 2, gospodarka ogółem oraz podział A*10 Lata 2008–2022 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

64 10 B1.g – 2. Wartość dodana brutto w cenach bazo
wych (ceny bieżące) 

Podział według NUTS 2, gospodarka ogółem, przekazywanie w terminie t 
+12 miesięcy (należy przekazywać w terminie t +24 miesiące do czasu 
wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 2000-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

65 10 EMP – 5. Całkowite zatrudnienie 
POP – 6. Ludność 

Podział według NUTS 2, gospodarka ogółem, w tysiącach osób Lata 2000–2018 2020 

66 11 D.4 – Dochody z tytułu własności S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, wszystkie działy i 
grupy COFOG, dane skonsolidowane (dane nieskonsolidowane mają być 
dostarczane do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

Lata 1995-2023 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

67 11 NP – Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie 
aktywów nieprodukowanych 

S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, S.1311 – Sektor 
instytucji rządowych na szczeblu centralnym, S.1312 – Sektor instytucji 
rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym, S.1313 – Sektor 
instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym, S.1314 – Fundusze 
zabezpieczenia społecznego, wszystkie działy i grupy COFOG 

Lata 1995-2023 2025 

68 12 B1.g – 1. Wartość dodana brutto w cenach bazo
wych (ceny bieżące) 

Podział NUTS 3, podział A*10 Lata 2000–2022 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 
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Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

69 12 ETO – 2. Całkowite zatrudnienie (w tysiącach osób) 
EEM – Pracownicy najemni (w tysiącach osób) 
POP – 3. Ludność (w tysiącach osób) 

Podział NUTS 3, podział A*10 Lata 2000-2017 2020 

70 13 Wszystkie zmienne Pełna tablica ze wszystkimi (obowiązkowymi) podziałami/szczegółami Lata 2000–2022 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

71 15 Wszystkie zmienne Pełna tabela zawierająca wszystkie (obowiązkowe) podziały/szczegóły, 
ceny bieżące (należy przekazywać skrócone dane do czasu wygaśnięcia 
odstępstwa) 

Lata 2010-2021 2025 

72 15 Wszystkie zmienne Pełna tabela zawierająca wszystkie (obowiązkowe) podziały/szczegóły, 
ceny roku poprzedniego 

Lata 2015-2021 2025 

73 16 Wszystkie zmienne Pełna tabela zawierająca wszystkie (obowiązkowe) podziały/szczegóły, 
ceny bieżące (należy przekazywać skrócone szczegóły do czasu wygaśnię
cia odstępstwa) 

Lata 2010-2021 2025 

74 16 Wszystkie zmienne Pełna tabela zawierająca wszystkie (obowiązkowe) podziały/szczegóły, 
ceny roku poprzedniego 

Lata 2015-2021 2025 

75 17 Wszystkie zmienne Pełna tablica ze wszystkimi (obowiązkowymi) podziałami/szczegółami 2010, 2015 i 2020 2025 

76 20 Wszystkie zmienne Gospodarka ogółem, bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z 
roku poprzedniego 

Lata 2000-2017 2020 

77 20 Wszystkie zmienne Podział A*21, bieżące koszty odtworzenia i koszty odtworzenia z roku 
poprzedniego 

Lata 2000–2022 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

78 22 Wszystkie zmienne Gospodarka ogółem, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawią
zania łańcuchowe wolumenu 

Lata 1995-2017 2020 

79 22 Wszystkie zmienne Podział A*21, ceny bieżące i ceny roku poprzedniego oraz nawiązania 
łańcuchowe wolumenu 

Lata 1995–2022 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

80 26 Wszystkie zmienne Pełna tablica ze wszystkimi (obowiązkowymi) podziałami/szczegółami Lata 1995–2022 2025 

81 27 Wszystkie akcje Wszystkie aktywa i pasywa, wszystkie (pod)sektory z wyjątkiem sektora 
S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych, skonsolidowane 

1999Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 
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Tablica Kod i zmienna Szczegółowy opis odstępstwa 

Okres objęty 
odstępstwem/opóź-

nieniem w 
przekazywaniu 

danych 

Pierwsze przekazanie 

82 27 Wszystkie akcje Wszystkie aktywa i pasywa, S.13 – Sektor instytucji rządowych i samo
rządowych, dane skonsolidowane 

1999Q1-2019Q4 2020 

83 27 Wszystkie transakcje Wszystkie aktywa i pasywa, S.13 – Sektor instytucji rządowych i samo
rządowych, dane skonsolidowane 

2020Q1-2024Q4 2025 

84 27 Wszystkie transakcje Wszystkie aktywa i pasywa, S.13 – Sektor instytucji rządowych i samo
rządowych, dane skonsolidowane i ze wszystkimi podsektorami 

1999Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

85 27 Wszystkie informacje o równoważnym sektorze 
(transakcje i zasoby) 

Informacje dotyczące równoważnego sektora, wszystkie aktywa i pasywa 
S.1311 – Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu centralnym; 
S.1314 Fundusze zabezpieczenia społecznego 

1999Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

86 27 Wszystkie zmienne (zasoby i transakcje) Wszystkie aktywa i pasywa, dane nieskonsolidowane, S.13 – Sektor insty
tucji rządowych i samorządowych ze wszystkimi podsektorami (skonsoli
dowane dane, które należy dostarczać do czasu wygaśnięcia odstępstwa) 

1999Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

87 28 Wszystkie zmienne Pełna tabela (z wyjątkiem S.13 – Sektora instytucji rządowych i samorzą
dowych) zawierająca wszystkie (obowiązkowe) podziały/szczegóły dla 
S.1311 – Sektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym, S.1312 – 
Sektora instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym, 
S.1313 – Sektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym, S.1314 
– Funduszy zabezpieczenia społecznego 

2000Q1-2024Q4 2025 
(do przeglądu w 2024 r.) 

88 28 Wszystkie zmienne S.13 – Sektor instytucji rządowych i samorządowych 2000Q1-2019Q4 2020   
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DODATEK 2 

Dostosowania załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatni-
czego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23), o których mowa w niniejszym załączniku.                                                                     

Tablica Zmienna i pozycja Dostosowanie 

1 Wszystkie Zwolnione 

2 A Dochody z inwestycji bezpośrednich, inwestycje kapitałowe, dywidendy i wypłaty z tytułu dochodu 
jednostek typu przedsiębiorstwo 
— W inwestorze bezpośrednim (inwestycja odwrotna) 
— Pomiędzy podmiotami w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo 

Zwolnione  

Dochody z inwestycji portfelowych: saldo »ma« Bez podziału na sektory i kraje (kombinacja)  

Dochody z inwestycji portfelowych: saldo »ma« Fundusze rynku pieniężnego (S.123) włączone do Instytucji finansowych 
innych niż MIF (S12M)  

Dochody z inwestycji portfelowych: saldo »ma« 
— Udziały funduszy inwestycyjnych 

Bez podziału na dywidendy i reinwestowane zyski (tylko ogółem)  

Dochody z inwestycji portfelowych: saldo »winien« Bez podziału na sektory  

Dochody z inwestycji portfelowych: saldo »winien« 
— Akcje funduszu inwestycyjnego 

Bez podziału na dywidendy i reinwestowane zyski (tylko ogółem) 

2 C Inwestycje bezpośrednie, inwestycje kapitałowe inne niż reinwestowane zyski 
— W inwestorze bezpośrednim (inwestycja odwrotna) 
— Pomiędzy podmiotami w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo 

Zwolnione  

Inwestycje portfelowe, nabycie netto aktywów finansowych Bez podziału na państwa, fundusze rynku pieniężnego (S.123) włączone 
do Instytucji finansowych innych niż MIF (S12M)  

Inwestycje portfelowe, zaciągnięcie zobowiązań netto Bez podziału na sektory  

Inwestycje portfelowe, udziały w funduszach inwestycyjnych, nabycie netto aktywów finanso
wych/zaciągnięcie zobowiązań netto 

Bez podziału na dywidendy i reinwestowane zyski (tylko ogółem)  

Inne inwestycje, nabycie netto aktywów finansowych/zaciągnięcie zobowiązań netto Fundusze rynku pieniężnego (S.123) włączone do Instytucji finansowych 
innych niż MIF (S12M)  

Pochodne instrumenty finansowe (netto) Bez podziału na państwa 

2 E Inwestycje portfelowe, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, aktywa Fundusze rynku pieniężnego (S.123) włączone do Instytucji finansowych 
innych niż MIF (S12M)  

Inwestycje portfelowe, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, pasywa Bez podziału na sektory  

Inne inwestycje, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, aktywa/pasywa Fundusze rynku pieniężnego (S.123) włączone do Instytucji finansowych 
innych niż MIF (S12M) 
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Tablica Zmienna i pozycja Dostosowanie 

3 Usługi ogółem Bez podziału na państwa  

Podróże 
Podróże służbowe 
— Nabywanie towarów i usług przez pracowników przygranicznych, sezonowych i innych pracowni

ków okresowych 
— Pozostałe podróże służbowe 
Podróże prywatne 
— Wydatki na podróże w celach zdrowotnych 
— Wydatki na podróże w celach edukacyjnych 
— Pozostałe podróże prywatne 

Bez podziału na państwa  

Towary i usługi sektora instytucji rządowych i samorządowych 
— Ambasady i konsulaty 
— Jednostki i agencje wojskowe 
— Pozostałe towary i usługi sektora instytucji rządowych i samorządowych, gdzie indziej niezali

czone 

Bez podziału na państwa 

4.1 IBZ: inwestycje kapitałowe inne niż reinwestowane zyski, zaciągnięcie zobowiązań netto Zwolnione  

IBZ: inwestycje kapitałowe inne niż reinwestowane zyski pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej 
grupy kapitałowej 

Zwolnione  

IBKS: inwestycje kapitałowe inne niż reinwestowane zyski, nabycie netto aktywów finansowych Zwolnione  

IBKS: inwestycje kapitałowe inne niż reinwestowane zyski pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej 
grupy kapitałowej 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym państwie strefy euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale w państwie poza 

strefą euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem państwa poza Unią Europejską 

Zwolnione  

IBKS: instrument dłużny między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym państwie strefy euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale w państwie poza 

strefą euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem państwa poza Unią Europejską 

Zwolnione 

4.2 IBZ: dywidendy: saldo »winien« Zwolnione  

IBZ: dywidendy pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej grupy kapitałowej Zwolnione  

IBKS: dywidendy: saldo »ma« Zwolnione 
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Tablica Zmienna i pozycja Dostosowanie  

IBKS: dywidendy pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej grupy kapitałowej 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym państwie strefy euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale w państwie poza 

strefą euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem państwa poza Unią Europejską 

Zwolnione  

IBKS: dochód z instrumentu dłużnego między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym państwie strefy euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale w państwie poza 

strefą euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem państwa poza Unią Europejską 

Zwolnione 

5.1 IBZ: kapitał własny Pasywa Zwolnione  

IBZ: inwestycje pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej grupy kapitałowej Zwolnione  

IBKS: kapitał własny Aktywa Zwolnione  

IBKS: inwestycje pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej grupy kapitałowej 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym państwie strefy euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale w państwie poza 

strefą euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem państwa poza Unią Europejską 

Zwolnione  

IBKS: instrumenty dłużne między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym państwie strefy euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale w państwie poza 

strefą euro 
— Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem państwa poza Unią Europejską 

Zwolnione”   
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