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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 11/2008
av den 8 januari 2008
om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av
en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) på inrapportering av
tidsserierna för den nya regionala uppdelningen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Förordning (EG) nr 1059/2003 har ändrats genom förordning (EG) nr 1888/2005 (2) till följd av Tjeckiens,
Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas,
Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen och genom förordning (EG) nr 105/2007.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet, som inrättades genom rådets beslut
89/382/EEG, Euratom (3).

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av
en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter
(NUTS) (1), särskilt artikel 5.5, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Förordning (EG) nr 1059/2003 utgör den rättsliga grunden för EU:s regionklassificering för insamling, sammanställning och spridning av harmoniserad regional statistik
i gemenskapen.
I artikel 5.5 i förordning (EG) nr 1059/2003 föreskrivs
att när en ändring görs i NUTS-nomenklaturen ska den
berörda medlemsstaten till kommissionen skicka tidsserierna för den nya regionala uppdelningen för att därigenom ersätta uppgifter som redan rapporterats in. Förteckningen över tidsserierna och deras längd ska specificeras
av kommissionen med beaktande av huruvida det är
möjligt att tillhandahålla dem. Dessa tidsserier ska lämnas
inom två år efter det att NUTS-nomenklaturen ändrats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna ska till kommissionen skicka tidsserierna för
den nya regionala uppdelningen i enlighet med förteckningen i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 januari 2008.
På kommissionens vägnar
Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 154, 21.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 105/2007 (EUT L 39,
10.2.2007, s. 1).

(2) EUT L 309, 25.11.2005, s. 1.
(3) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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BILAGA
Fastställt startår per statistikområde

Område

NUTS 2-nivå

NUTS 3-nivå

Jordbruk

2007

Demografi

1990

1990

Regionala räkenskaper

1999

1999

Hushållsräkenskaper

1999

Utbildning

2007

Hälsa – dödsorsaker

1994

Hälsa – infrastruktur

2000

Arbetskraftsundersökning

2000

Sysselsättning, arbetslöshet

2000

Forskning och utveckling

2003

Undersökning av företagsstrukturer

2007

Turism

2000

Transport – väg

2005
2007

Transport – järnväg

2005

Transport – inre vattenvägar

2007

Miljö – avfallsstatistik

2004

Miljö – övrigt

2003

