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REGULAMENTUL (CE) NR. 11/2008 AL COMISIEI
din 8 ianuarie 2008
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al
Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică
(NUTS) privind transmiterea seriilor cronologice privind noua împărțire regională
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 a fost modificat prin
Regulamentul (CE) nr. 1888/2005 (2) ca urmare a aderării
Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a
Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și
a Slovaciei la Uniunea Europeană și prin Regulamentul
(CE) nr. 105/2007.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului pentru programul
statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a
Consiliului (3),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind
instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de
statistică (NUTS) (1), în special articolul 5 alineatul (5),
întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 stabilește cadrul juridic
al nomenclatorului regional UE care să permită
colectarea, elaborarea și diseminarea statisticilor
regionale armonizate în Comunitate.
Conform articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (CE)
nr. 1059/2003, atunci când se aduce o modificare
nomenclatorului NUTS, Comisiei îi sunt comunicate de
statul membru în cauză seriile cronologice privind noua
împărțire regională, înlocuind datele transmise deja. Lista
seriilor cronologice și lungimea acestora sunt precizate de
către Comisie luând în considerare fezabilitatea transmiterii acestora. Aceste serii cronologice trebuie
furnizate pe perioada celor doi ani de la modificarea
nomenclatorului NUTS.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Statele membre transmit Comisiei seriile cronologice privind
noua împărțire regională în conformitate cu lista specificată în
anexă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 ianuarie 2008.
Pentru Comisie
Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei

(1) JO L 154, 21.6.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 105/2007 al Comisiei (JO L 39, 10.2.2007,
p. 1).

(2) JO L 309, 25.11.2005, p. 1.
(3) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

RO

L 5/14

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

9.1.2008

ANEXĂ
Anul de debut necesar în funcție de domeniile statistice

Domeniul

Nivel 2 NUTS

Nivel 3 NUTS

Agricultură

2007

Demografie

1990

1990

Conturi regionale

1999

1999

Conturile gospodăriilor

1999

Învățământ

2007

Sănătate – cauze de deces

1994

Sănătate – infrastructură

2000

Sondaj privind forța de muncă

2000

Forță de muncă, șomaj

2000

Cercetare și dezvoltare

2003

Sondaj structural privind întreprinderile

2007

Turism

2000

Transport rutier

2005
2007

Transport feroviar

2005

Transport pe căi navigabile interioare

2007

Mediu înconjurător – statistici referitoare la deșeuri

2004

Mediu înconjurător – altele

2003

