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I
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1392/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 13 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu
rachunków narodowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

Dla prowadzenia polityki monetarnej w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), skutecznej koordynacji
polityki gospodarczej oraz dla celów polityki strukturalnej i makroekonomicznej potrzebny jest wyczerpujący
zbiór porównywalnych, dokładnych i dostarczanych na
czas danych z zakresu rachunków narodowych.

(3)

Załącznik B do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 określa
zbiór tablic z zakresu rachunków narodowych, które mają
być przekazywane dla celów wspólnotowych w określonych terminach. Ponadto następujące rozporządzenia stanowią o konieczności transmisji do Komisji dodatkowych
danych: rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2000 z dnia
3 lutego 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie krótkoterminowych statystyk finansów publicznych (4), rozporządzenie (WE)
nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej (5), rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (6), rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia
28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego (7) oraz rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (8). Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje danych objętych zakresem
wspomnianych rozporządzeń, jednakże wspólnie wszystkie tablice i dane, o których mowa we wszystkich sześciu
rozporządzeniach, o których mowa w niniejszym motywie, tworzą kompletny program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków
narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3) zawiera
wspólne standardy, definicje, klasyfikacje oraz zasady rachunkowe dla sporządzania rachunków państw członkowskich dla zaspokojenia wymagań statystycznych
Wspólnoty, w celu uzyskania porównywalnych wyników
pomiędzy państwami członkowskimi. Europejski System
Rachunków z 1995 r. ustanowiony przez wspomniane
rozporządzenie znany jest jako „ESA 95”.

(1) Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 61.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 22 października 2007 r.
(3) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Dz.U. L 29 z 4.2.2000, str. 4.
Dz.U. L 179 z 9.7.2002, str. 1.
Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 1.
Dz.U. L 233 z 2.7.2004, str. 1.
Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 22.
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(4)

Program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych powinien zostać uaktualniony, aby uwzględnić zmieniające się potrzeby użytkowników oraz nowe priorytety
polityki i rozwój nowych form działalności gospodarczej
w Unii Europejskiej.

(5)

Program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych powinien uwzględniać zasadnicze zmiany polityczne i statystyczne, które miały miejsce w niektórych
państwach członkowskich w okresie objętym programem.

(6)

W sprawozdaniu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego
z dnia 25 maja 2004 r. dotyczącym potrzeb informacyjnych w UGW, zatwierdzonym podczas posiedzenia Rady
w dniu 2 czerwca 2004 r., podkreślono konieczność zmiany programu transmisji danych tak, aby był on zgodny
z wymogami planu działań UGW oraz strategii lizbońskiej.

(7)

(8)

Solidne podstawy statystyczne dla opracowywania budżetów publicznych są kluczowe dla przeprowadzenia reformy gospodarczej zgodnej ze strategią lizbońską,
a przekazywanie danych z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i opieki społecznej pomogłoby w jej realizacji. Dostarczanie takich danych powinno stać się obowiązkowe
po zakończeniu okresu ich dostarczania na zasadzie
dobrowolności, zgodnie z tablicą 11 w pozycji „Wydatki
ogółem”.
Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie
ustanowienie wspólnych standardów statystycznych
umożliwiających opracowywanie zharmonizowanych danych z zakresu rachunków narodowych, nie może być
osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i dlatego możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na
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poziomie Wspólnoty, może ona podjąć działania zgodnie
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną we tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest
niezbędne do osiągnięcia tego celu.
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego
(SPC) oraz Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej
oraz Bilansu Płatniczego (CMFB),

(9)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2223/96 otrzymuje
brzmienie:
„1. Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) rachunki i tablice przedstawione w załączniku B w terminach
wyznaczonych dla każdej tablicy, z zastrzeżeniem odstępstw
określonych w tym załączniku.”.
Artykuł 2
Załącznik B do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 zastępuje się
tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 13 listopada 2007 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK B

PROGRAM PRZEKAZYWANIA DANYCH Z ZAKRESU RACHUNKÓW NARODOWYCH
Przegląd tablic

Tablica
Nr

1

Zakres tablic

Główne agregaty, dane roczne

Termin
t + miesiące (dni,
jeśli określono)

Pierwsze
przekazanie

Okres, za który
należy
przekazać
dane (*)

70 dni

2007

od 1990 r.

2008

1980–1989

70 dni

2007

od 1 kwartału 1990 r.

1

Główne agregaty, dane kwartalne

2

Główne agregaty sektora instytucji rządowych i samorządowych, dane roczne

3/9

2007

od 1995 r.

3

Tablice według rodzajów działalności

9/21

2007

od 1990 r.

2008

1980–1989

2007

od 1990 r.

2008

1980–1989

5

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych według celu

9

6

Rachunki finansowe według sektorów (transakcje)

9

2007

od 1995 r.

7

Bilanse aktywów finansowych i pasywów finansowych

9

2007

od 1995 r.

8

Rachunki niefinansowe według sektorów, dane roczne

9

2007

od 1995 r.

9

Szczegółowe wpływy podatkowe według sektorów

9

2007

od 1995 r.

10

Tablice według rodzajów działalności i regionów, NUTS II

24

2007

od 1995 r.

11

Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych
według funkcji

12

2007

od 1995 r.

12

Tablice według rodzajów działalności i regionów, NUTS III

24

2007

od 1995 r.

13

Rachunki sektora gospodarstw domowych według regionów, NUTS II

24

2007

od 1995 r.

15

Tablica podaży w cenach bazowych, łącznie z przejściem
na ceny nabycia, A60 × P60

36

2007

od 2000 r.

16

Tablica wykorzystania w cenach nabycia, A60 × P60

36

2007

od 2000 r.

17

Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych
w cenach bazowych, P60 × P60, co pięć lat

36

2008

od 2000 r.

18

Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla
produkcji globalnej krajowej w cenach bazowych,
P60 × P60, co pięć lat

36

2008

od 2000 r.

19

Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla
importu w cenach bazowych, P60 × P60, co pięć lat

36

2008

od 2000 r.

20

Klasyfikacja krzyżowa środków trwałych według rodzajów
działalności i według rodzajów aktywów, A17 × AN_F6†,
dane roczne

24

2007

od 2000 r.

22

Klasyfikacja krzyżowa nakładów brutto na środki trwałe
według rodzajów działalności i według rodzajów aktywów,
A17 × AN_F6†, dane roczne

24

2007

od 1995 r.

26

Bilanse aktywów niefinansowych

24

2007

od 1995 r.

t = okres odniesienia (rok lub kwartał).
(*) Dotyczy całej tablicy z wyjątkiem wybranych pozycji (patrz: szczegóły dotyczące tablicy).
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Tablica 1 – Główne agregaty — dane kwartalne (1) i roczne

Kod

Lista zmiennych

Podział (2)

Ceny
bieżące

Ceny z roku
poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe

A6†

x

X

Wartość dodana i produkt krajowy brutto
B.1g

1.

Wartość dodana brutto w cenach bazowych

D.21

2.

a)

Podatki od produktów ( )

x

X

b)

Dotacje do produktów (3)

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

D.31
B.1*g

3.

3

Produkt krajowy brutto w cenach rynkowych

Strona rozdysponowania produktu krajowego brutto
P.3

4.

Spożycie ogółem

P.3

5.

a)

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (koncepcja krajowa)

b)

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (koncepcja narodowa)

P.3

Towary
trwałego
użytku (4)

P.3

6.

Spożycie w sektorze INKgd

x

X

P.3

7.

Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

x

X

P.31

a)

Spożycie indywidualne

x

X

P.32

b)

Spożycie ogólnospołeczne

x

X

Spożycie skorygowane gospodarstw domowych.

x

X

a)

x

x

x

x

x

x

P.4

8.

P41
P.5

9.

Spożycie indywidualne skorygowane

Akumulacja brutto

P.51

a)

Nakłady brutto na środki trwałe

P.52

b)

Przyrost rzeczowych środków obrotowych

x

x ( 6)

P.53

c)

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów
o wyjątkowej wartości

x

x ( 6)

x

x

P.6

AN_F6 (5)

10. Eksport towarów (fob) i usług

P.61

a)

Towary

x

x

P.62

b)

Usługi

x

x

Państwa członkowskie UE i instytucje UE (7)

x

x

Państwa członkowskie UE (7)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Państwa członkowskie UGW ( )
7

Instytucje UE ( ) ( )
7

8

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe ( )
7

P.7

11. Import towarów (fob) i usług

P.71

a)

Towary

x

x

P.72

b)

Usługi

x

x

Państwa członkowskie UE i instytucje UE (7)

x

x

Państwa członkowskie UE (7)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Państwa członkowskie UGW ( )
7

Instytucje UE ( ) ( )
7

8

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe ( )
7

B.11

12. Saldo zewnętrzne towarów i usług
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Podział ( )
2

Ceny
bieżące

Ceny z roku
poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto
B.2g + B.3g

13. Nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany

x

D.2

14. Podatki związane z produkcją i importem

x

D.3

15. Dotacje do produkcji i importu

x

D.1_D.4

16. a)

Dochody pierwotne otrzymywane z zagranicy

x

(x)

D.1_D.4

b)

Dochody pierwotne płacone zagranicy

x

(x)

B.5*g

17. Dochód narodowy brutto w cenach rynkowych

x

(x)

K.1

18. Amortyzacja środków trwałych

x

x

B.5*n

19. Dochód narodowy netto w cenach rynkowych

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20. a)

Transfery bieżące otrzymane z zagranicy

x

(x)

D.5, D.6, D.7

b)

Transfery bieżące płacone zagranicy

x

(x)

Dochód do dyspozycji netto

x

(x)

Dochód do dyspozycji brutto

x

(x)
(x)

B.6n

21. a)

B.6g

b)

D.8

22. Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

x

B.8n

23. Oszczędności krajowe netto

x

D.9

24. a)

Transfery kapitałowe otrzymane z zagranicy

x

D.9

b)

Transfery kapitałowe płacone zagranicy

x

K.2

25. Nabycia pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych
aktywów nieprodukowanych

x

B.9

26. Wierzytelności netto lub zadłużenie netto

x

Ludność, zatrudnienie, koszty związane z zatrudnieniem
27. Dane dotyczące ludności i zatrudnienia

D.1

D.11

a)

Ludność ogółem (w tysiącach osób)

b)

Bezrobotni (w tysiącach osób) (8)

c)

Zatrudnienie w jednostkach produkcyjnych będących
rezydentami (w tysiącach osób zatrudnionych, tysiącach przepracowanych godzin i tysiącach miejsc pracy (8)) oraz zatrudnienie rezydentów (w
tysiącach osób)

A6† (9)

d)

Osoby pracujące na własny rachunek

A6† (9)

e)

Pracownicy

A6† (9)

28. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników pracujących w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami
oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników rezydentów
a)

Wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem brutto

A6† (9)

x

A6† (9)

x

(x) W ujęciu realnym.
A6† NACE A6 z uwzględnieniem pozycji »w tym przetwórstwo przemysłowe«. Dane retrospektywne dla »przetwórstwa przemysłowego«
począwszy od 1990 r.
(1) Dane kwartalne mają być dostarczane zarówno surowe, jak również wyrównane sezonowo i dniami roboczymi. Wyrównane dniami
roboczymi muszą być dostarczane także dane dotyczące produktu krajowego brutto (B.1*g) oraz wartości dodanej brutto ogółem (B.1g).
Dostarczanie pozostałych agregatów wyrównanych dniami roboczymi jest dobrowolne.
(2) W gospodarce ogółem, o ile nie określono podziału.
(3) W przypadku rachunków kwartalnych podział na podatki i dotacje jest dobrowolny.
(4) Podział według towarów trwałego użytku dla rachunków rocznych: towary trwałego użytku, towary półtrwałego użytku, towary nietrwałego użytku, usługi.
Podział według towarów trwałego użytku dla rachunków kwartalnych: towary trwałego użytku i pozostałe.
Dane retrospektywne począwszy od 1990 r.
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(5 )

(6 )
(7 )

(8)
(9 )
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AN_F6: Podział aktywów trwałych:
— AN1111
Budynki mieszkalne
— AN1112
Pozostałe budynki i budowle
— AN11131 Środki transportu
— AN11132 Pozostałe maszyny i urządzenia
— AN1114
Aktywa kultywowane
— AN112
Wartości niematerialne i prawne
Wyłącznie w cenach roku poprzedniego.
Dane (ceny bieżące i stałe), które należy dostarczyć dla lat po 2006 r. muszą odzwierciedlać skład UE i UGW na koniec okresu,
którego dotyczy tablica. Obowiązek przedstawienia podziału UGW spoczywa wyłącznie na państwach będących jej członkami
w okresie, za który prezentowane są dane — w przypadku pozostałych państw jest to dobrowolne.
Dane retrospektywne (agregaty w cenach bieżących, okresy odniesienia do roku 2006 włącznie):
a)
Dane dostarczane przez wszystkie państwa członkowskie, które w 2006 r. były członkami UE, ale nie należały do UGW:
2002–2006: ogółem/UE-25/instytucje UE (dobrowolnie)/państwa trzecie i organizacje międzynarodowe;
b)
Dane dostarczane przez wszystkie państwa członkowskie, które, w 2006 r. były członkami UGW:
1999–2001: ogółem/unia walutowa (EUW-12)
2002–2006: ogółem/unia walutowa (EUW-12)/UE-25/instytucje UE (dobrowolnie)/państwa trzecie i organizacje międzynarodowe
EUW-12 = unia gospodarcza i walutowa 12 państw członkowskich jak obowiązująca na dzień 1 stycznia 2001 r.
W przypadku państw, które w przyszłości przystąpią do UE i UGW:
— każde państwo, które przystąpi do UE w roku t po roku 2006 r., musi dostarczyć dane retrospektywne (w cenach bieżących)
poczynając od okresu t-2 dla transakcji z UE (w składzie przed rozszerzeniem UE)
— każde państwo, które przystąpi do UGW w roku t po roku 2006 r., musi dostarczyć dane retrospektywne (w cenach bieżących) poczynając od okresu t-2 dla transakcji z UGW (w składzie przed rozszerzeniem UGW).
Na zasadzie dobrowolności.
A6† wyłącznie dla zatrudnienia ogółem, osób pracujących na własny rachunek oraz pracowników w jednostkach produkcyjnych
będących rezydentami.

Tablica 2 – Główne agregaty sektora instytucji rządowych i samorządowych
Kod

Transakcja

Sektory i podsektory (1) (2)

P.1

Produkcja globalna

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.11 + P.12

—

Produkcja globalna rynkowa oraz produkcja globalna na własne
cele finalne

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.13

—

Pozostała produkcja globalna nierynkowa

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.131

Opłaty za pozostałą produkcję globalną nierynkową

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.132

Pozostała produkcja globalna nierynkowa, pozostałe

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne i opłaty za pozostałą produkcję globalną nierynkową

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.2

Zużycie pośrednie

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

B.1g

Wartość dodana brutto

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

K.1

Amortyzacja środków trwałych

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

B.1n

Wartość dodana netto

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.1

Koszty związane z zatrudnieniem, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.29

Pozostałe podatki związane z produkcją, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.39

Pozostałe dotacje związane z produkcją, do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

B.2n

Nadwyżka operacyjna netto

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.2

Podatki związane z produkcją i importem, do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.4

Dochody z tytułu własności, do otrzymania (2)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314
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Sektory i podsektory (1) (2)

D.3

Dotacje, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.4

Dochody z tytułu własności, do zapłaty (2)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.4_S.1311

w tym do zapłaty podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu
centralnym (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

w tym do zapłaty podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

w tym do zapłaty podsektorowi instytucji samorządowych na
szczeblu lokalnym (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

w tym do zapłaty podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych
(S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D.41

—

Odsetki do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44
+ D.45

—

Pozostałe dochody z tytułu własności do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

B.5n

Saldo dochodów pierwotnych netto

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.5

Podatki bieżące od dochodów, majątku itp., do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.61

Składki na ubezpieczenia społeczne, do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.611

—

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.612

—

Składki przypisane umownie na ubezpieczenia społeczne

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.7

Pozostałe transfery bieżące do otrzymania (2)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.5

Podatki bieżące od dochodów, majątku itp., do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.62

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121
+ D.63131

Transfery socjalne w naturze związane z wydatkami poniesionymi na
produkty dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem
producentów rynkowych, do zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 +
D.63121 + D.63131

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze związane z wydatkami poniesionymi na produkty dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych, do
zapłaty

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.7

Inne transfery bieżące, do zapłaty (2)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.7_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych
na szczeblu regionalnym (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu
lokalnym (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych
(S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Dochód do dyspozycji, netto

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.3

Spożycie ogółem

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.31

—

Spożycie indywidualne

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.32

—

Spożycie ogólnospołeczne

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314
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Sektory i podsektory (1) (2)

D.8

Korekta z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych
w rezerwach funduszy emerytalnych

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

B.8g

Oszczędności brutto

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

B.8n

Oszczędności netto

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.9

Transfery kapitałowe, do otrzymania (2)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.91

—

Podatki od kapitału

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.92 + D.99

—

Pozostałe transfery kapitałowe i dotacje na inwestycje, do otrzymania

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.9

Transfery kapitałowe, do zapłaty (2)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.9_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych
na szczeblu regionalnym (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu
lokalnym (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń społecznych
(S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Akumulacja brutto

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.51

—

Nakłady brutto na środki trwałe

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.52 + P.53

—

Przyrost rzeczowych środków obrotowych i nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

K2

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów
nieprodukowanych

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Akumulacja brutto i nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

B.9

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

TE

Wydatki ogółem

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

TR

Dochody ogółem

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

D.995

Transfery kapitałowe z sektora instytucji rządowych i samorządowych
do odpowiednich sektorów, stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie
zostaną zebrane (3)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

EDP_D41

Odsetki, w tym przepływy z tytułu swapów i FRA

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

EDP_B9

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-) zgodnie z procedurą nadmiernego deficytu (EDP)

S.13, S.1311, S.1312,
S.1313, S.1314

(1) Podział sektora instytucji rządowych i samorządowych na podsektory:
— S.13
Instytucje rządowe i samorządowe
— S.1311 Instytucje rządowe na szczeblu centralnym
— S.1312 Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym
— S.1313 Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym
— S.1314 Fundusze ubezpieczeń społecznych
(2) Dane dla sektora S.13 równają się sumie danych dla podsektorów, z wyjątkiem pozycji D.4, D.7 i D.9 (i ich podpozycji), dla których
należy dokonać konsolidacji pomiędzy podsektorami (z uwzględnieniem informacji dotyczących stron transakcji)
Dane za ostatni rok z szeregu, którego dotyczy transmisja dla podsektorów S.1312, S.1313 i S.1314 w terminie t + 3 miesiące przekazywane są dobrowolnie
Dane retrospektywne dla podsektorów S.1311, S.1312, S.1313 i S.1314 oraz informacje dotyczące stron transakcji dla D.4, D.7 i D.9,
począwszy od 1995 r.
(3) Podział na podsektory otrzymujące jest dobrowolny.
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Tablica 3 – Tablice według rodzajów działalności

Kod

Lista zmiennych

Podział (1) (2)

Ceny
bieżące

Ceny z roku
poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe

Produkcja globalna
P.1

1.

Produkcja globalna w cenach bazowych według rodzajów działalności

A31/A60

x

P.2

2.

Zużycie pośrednie w cenach nabycia według rodzajów
działalności

A31/A60

x

B.1g

3.

Wartość dodana brutto w cenach bazowych według rodzajów działalności

A31/A60

x

x

K.1

4.

Amortyzacja środków trwałych według rodzajów działalności

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Nadwyżka operacyjna netto oraz dochód mieszany netto

A31/A60

x

D.29-D.39

6.

Pozostałe podatki związane z produkcją pomniejszone
o pozostałe dotacje związane z produkcją

A31/A60

x

5.

Akumulacja brutto według rodzajów działalności (3)

Akumulacja
P.5
P.51

a)

Nakłady brutto na środki trwałe według rodzajów
działalności

A6

x

x

A31/A60

x

x

x

x

Podział według aktywów trwałych AN_F6†
w tym budynki mieszkalne i pozostałe budynki i budowle

A31/A60

x

x

A6

x

x ( 4)

w tym przyrost rzeczowych środków obrotowych (5)

x

x (4)

w tym nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (5)

x

x ( 4)

P.52 + P.53

b)

P.52
P.53

Przyrost rzeczowych środków obrotowych i nabycie
pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości według rodzajów działalności (3)

Zatrudnienie i koszty związane z zatrudnieniem
6.

Zatrudnienie według rodzajów działalności
(w tysiącach osób, tysiącach przepracowanych godzin (5) i tysiącach miejsc pracy (6))

A31/A60

a)

Osoby pracujące na własny rachunek według rodzajów działalności

A31/A60

b)

Pracownicy według rodzajów działalności

A31/A60

w tym w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (S.13) (7)
w tym w pozostałych sektorach (S.11 + S.12 +
S.14 + S.15) (7)
D.1
D.11

7.

Koszty związane z zatrudnieniem według rodzajów działalności

A31/A60

x

a)

A31/A60

x

Wynagrodzenia i inne koszty związane z wynagrodzeniem według rodzajów działalności

AN_F6†: Podział aktywów trwałych:
AN1111
Budynki mieszkalne
AN1112
Pozostałe budynki i budowle
AN11131 Środki transportu
AN11132 Pozostałe maszyny i urządzenia
w tym:
AN111321 maszyny biurowe i sprzęt komputerowy
AN111322 Urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne
AN1114
Aktywa kultywowane
AN112
Wartości niematerialne i prawne
w tym:
AN1122 oprogramowanie komputerowe
(1) W gospodarce ogółem, o ile nie określono podziału.
(2) A6/A31:
termin przekazania t + 9 miesięcy. Dane retrospektywne począwszy od 1980 r.
A60:
termin przekazania t + 21 miesięcy. Dane retrospektywne począwszy od 1990 r.
3
( ) A31/A60 na zasadzie dobrowolności.
(4) Wyłącznie w cenach roku poprzedniego.
(5) Na zasadzie dobrowolności.
(6) Dane retrospektywne o przepracowanych godzinach:
— od 1990 r. A31 obowiązkowe, A60 dobrowolne,
— sprzed 1990 r.: A6 obowiązkowe, A31 dobrowolne.
(7) Wyłącznie liczba osób; dane retrospektywne począwszy od 1995 r.
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Tablica 5 – Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych

Kod

Podział

Ceny bieżące

Ceny z roku
poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe

grupy
COICOP

x

x

Lista zmiennych

P.3

1.

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych według celu

P.3

2.

Spożycie indywidualne gospodarstw domowych rezydentów i nierezydentów na obszarze gospodarczym

x

x

P.33

3.

Spożycie indywidualne gospodarstw domowych rezydentów za granicą.

x

x

P.34

4.

Spożycie indywidualne gospodarstw domowych nierezydentów na obszarze gospodarczym

x

x

P.3

5.

Spożycie indywidualne gospodarstw domowych rezydentów na obszarze gospodarczym i poza nim.

x

x

Tablica 6 – Rachunki finansowe według sektorów
(Transakcje, pozostałe zmiany wolumenu i rachunki przeszacowań — skonsolidowane i nieskonsolidowane — oraz informacje
uzupełniające (*))

Gospodarka
ogółem

Przedsiębiorstwa
niefinansowe

Instytucje
finansowe i ubezpieczeniowe,
włączając
wszystkie
podsektory (1)

Instytucje
rządowe i samorządowe, włączając
wszystkie
podsektory (2)

Gospodarstwa domowe oraz
instytucje
niekomercyjne działające na
rzecz gospodarstw domowych (3)

Zagranica,
włączając
wszystkie
podsektory (4)

Transakcje/Zmiany
wolumenu (**)/Przeszacowanie instrumentów finansowych (**)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Aktywa finansowe

A.F

x

x

x

x

x

x

Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)

F.1

x

x

x

x

x

x

Złoto monetarne

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR-y

F.12

x

x

x

x

x

x

Gotówka i depozyty

F.2

x

x

x

x

x

x

Gotówka

F.21

x

x

x

x

x

x

Depozyty na żądanie

F.22

x

x

x

x

x

x

Pozostałe depozyty

F.29

x

x

x

x

x

x

F.3

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje,
z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.33

x

x

x

x

x

x

Krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.331

x

x

x

x

x

x

Długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.332

x

x

x

x

x

x

Instrumenty pochodne

F.34

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje
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Instytucje
rządowe i samorządowe, włączając
wszystkie
podsektory (2)

Gospodarstwa domowe oraz
instytucje
niekomercyjne działające na
rzecz gospodarstw domowych (3)

Zagranica,
włączając
wszystkie
podsektory (4)

Gospodarka
ogółem

Przedsiębiorstwa
niefinansowe

Instytucje
finansowe i ubezpieczeniowe,
włączając
wszystkie
podsektory (1)

F.4

x

x

x

x

x

x

Pożyczki krótkoterminowe

F.41

x

x

x

x

x

x

Pożyczki długoterminowe

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe,
z wyłączeniem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania

F.51

x

x

x

x

x

x

Akcje notowane

F.511

x

x

x

x

x

x

Akcje nienotowane

F.512

x

x

x

x

x

x

Pozostałe udziały kapitałowe

F.513

x

x

x

x

x

x

Udziały w funduszach wspólnego
inwestowania

F.52

x

x

x

x

x

x

F.6

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na
życie i w rezerwach funduszy emerytalnych

F.61

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na
życie

F.611

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

F.612

x

x

x

x

x

x

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane
świadczenia

F.62

x

x

x

x

x

x

Pozostałe kwoty do otrzymania

F.7

x

x

x

x

x

x

Kredyty handlowe i zaliczki

F.71

x

x

x

x

x

x

Pozostałe

F.79

x

x

x

x

x

x

Pasywa

F.L

x

x

x

x

x

x

Gotówka i depozyty

F.2

x

x

x

x

x

x

Gotówka

F.21

x

x

x

x

x

x

Depozyty na żądanie

F.22

x

x

x

x

x

x

Pozostałe depozyty

F.29

x

x

x

x

x

x

F.3

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje,
z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.33

x

x

x

x

x

x

Krótkoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.331

x

x

x

x

x

x

Długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

F.332

x

x

x

x

x

x

Instrumenty pochodne

F.34

x

x

x

x

x

x

Pożyczki

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Papiery wartościowe inne niż akcje
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Instytucje
rządowe i samorządowe, włączając
wszystkie
podsektory (2)

Gospodarstwa domowe oraz
instytucje
niekomercyjne działające na
rzecz gospodarstw domowych (3)

Zagranica,
włączając
wszystkie
podsektory (4)

Gospodarka
ogółem

Przedsiębiorstwa
niefinansowe

Instytucje
finansowe i ubezpieczeniowe,
włączając
wszystkie
podsektory (1)

F.4

x

x

x

x

x

x

Pożyczki krótkoterminowe

F.41

x

x

x

x

x

x

Pożyczki długoterminowe

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe,
z wyłączeniem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania

F.51

x

x

x

x

x

x

Akcje notowane

F.511

x

x

x

x

x

x

Akcje nienotowane

F.512

x

x

x

x

x

x

Pozostałe udziały kapitałowe

F.513

x

x

x

x

x

x

Udziały w funduszach wspólnego
inwestowania

F.52

x

x

x

x

x

x

F.6

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na
życie i w rezerwach funduszy emerytalnych

F.61

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na
życie

F.611

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

F.612

x

x

x

x

x

x

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane
roszczenia

F.62

x

x

x

x

x

x

F.7

x

x

x

x

x

x

Kredyty handlowe i zaliczki

F.71

x

x

x

x

x

x

Pozostałe

F.79

x

x

x

x

x

x

Nabycie aktywów finansowych netto (5)

A.F

x

x

x

x

x

x

Zaciągnięcie zobowiązań netto (5)

F.L

x

x

x

x

x

x

Transakcje finansowe netto (5)

x

x

x

x

x

x

Rozbieżność statystyczna (5)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pożyczki

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Pozostałe kwoty do zapłacenia

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie
netto (-) (5)

B.9

(*) Nieskonsolidowane informacje dotyczące stron transakcji: tablica na zasadzie dobrowolności ograniczona do następujących sektorów
kontrpartnerskich
—
—
—
—
—

S.11
S.12
S.13
S.14 + S.15
S.2

Przedsiębiorstwa niefinansowe
Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe
Instytucje rządowe i samorządowe
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Zagranica

(**) Zmiany wolumenu, przeszacowanie instrumentów finansowych: tablice na zasadzie dobrowolności.
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(1) Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe:
— S.12
Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe — ogółem
— S.121 + S.122 Monetarne instytucje finansowe
— S.121
Bank Centralny (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
— S.122
Pozostałe monetarne instytucje finansowe (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są
na zasadzie dobrowolności)
— S.123
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
— S.124
Pomocnicze instytucje finansowe
— S.125
Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
(2) Podział sektora instytucji rządowych i samorządowych na podsektory:
— S.13
Instytucje rządowe i samorządowe — ogółem
— S.1311
Instytucje rządowe na szczeblu centralnym
— S.1312
Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym
— S.1313
Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym
— S.1314
Fundusze ubezpieczeń społecznych
(3) Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych:
— S.14 + S.15
Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych — ogółem
— S.14
Gospodarstwa domowe (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
— S.15
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
(4) Zagranica
— S.2
— S.21
—

S.2111

—

S.22

Zagranica — ogółem
Unia Europejska (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
Państwa członkowskie UGW (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
Pozostałe (poza UE) (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)

(5) Wyłącznie dla »transakcji na instrumentach finansowych«, ale bez znaczenia dla »zmian wolumenu«, »przeszacowania instrumentów finansowych« i informacji o sektorach stronach transakcji.

Tablica 7 – Bilanse aktywów finansowych i pasywów finansowych
(Stan instrumentów finansowych — skonsolidowany i nieskonsolidowany — oraz informacje dotyczące stron transakcji (*))
Instytucje
Instytucje
finansorządowe i saPrzedsięwe i ubezGospodar- biorstwa
morządowe,
pieczeniowe,
ka ogółem niefinansowłączając
włączając
wszystkie
we
wszystkie
podsektory (2)
podsektory (1)

Gospodarstwa domowe
oraz instytucje niekomercyjne
działające na
rzecz gospodarstw domowych (3)

Zagranica,
włączając
wszystkie
podsektory (4)

Stan instrumentów finansowych

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Aktywa finansowe

AF.A

x

x

x

x

x

x

Złoto monetarne i specjalne prawa AF.1
ciągnienia (SDR-y)

x

x

x

x

x

x

Złoto monetarne

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR-y

AF.12

x

x

x

x

x

x

AF.2

x

x

x

x

x

x

AF.21

x

x

x

x

x

x

Gotówka i depozyty
Gotówka
Depozyty na żądanie

AF.22

x

x

x

x

x

x

Pozostałe depozyty

AF.29

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż ak- AF.33
cje, z wyłączeniem instrumentów
pochodnych

x

x

x

x

x

x

Krótkoterminowe papiery warto- AF.331
ściowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

x

x

x

x

x

x

Długoterminowe papiery warto- AF.332
ściowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

x

x

x

x

x

x

Instrumenty pochodne

AF.34

x

x

x

x

x

x

AF.4

x

x

x

x

x

x

Pożyczki krótkoterminowe

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pożyczki długoterminowe

AF.42

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje AF.3

Pożyczki
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Instytucje
Instytucje
finansorządowe i saPrzedsięwe i ubezGospodar- biorstwa
morządowe,
pieczeniowe,
ka ogółem niefinansowłączając
włączając
wszystkie
we
wszystkie
podsektory (2)
podsektory (1)

Akcje i inne udziały kapitałowe

AF.5

Gospodarstwa domowe
oraz instytucje niekomercyjne
działające na
rzecz gospodarstw domowych (3)

Zagranica,
włączając
wszystkie
podsektory (4)

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe, AF.51
z wyłączeniem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania

x

x

x

x

x

x

Akcje notowane

x

x

x

x

x

x

AF.511

Akcje nienotowane

AF.512

x

x

x

x

x

x

Pozostałe udziały kapitałowe

AF.513

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw do- AF.61
mowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach
funduszy emerytalnych

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw do- AF.611
mowych w rezerwach ubezpieczeń na życie

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw do- AF.612
mowych w rezerwach funduszy
emerytalnych

x

x

x

x

x

x

Przedpłaty składek ubezpiecze- AF.62
niowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia

x

x

x

x

x

x

Udziały w funduszach wspólnego AF.52
inwestowania
Rezerwy
ubezpieczeniowe

techniczno- AF.6

Pozostałe kwoty do otrzymania

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kredyty handlowe i zaliczki

AF.71

x

x

x

x

x

x

Pozostałe

x

AF.79

x

x

x

x

x

Pasywa

AF.L

x

x

x

x

x

x

Gotówka i depozyty

AF.2

x

x

x

x

x

x

Gotówka

AF.21

x

x

x

x

x

x

Depozyty na żądanie

AF.22

x

x

x

x

x

x

Pozostałe depozyty

AF.29

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż ak- AF.33
cje, wyłączeniem instrumentów
pochodnych

x

x

x

x

x

x

Krótkoterminowe papiery warto- AF.331
ściowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

x

x

x

x

x

x

Długoterminowe papiery warto- AF.332
ściowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych

x

x

x

x

x

x

Instrumenty pochodne

x

x

x

x

x

x

Papiery wartościowe inne niż akcje AF.3

Pożyczki
Pożyczki krótkoterminowe

AF.34
AF.4

x

x

x

x

x

x

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pożyczki długoterminowe

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe

AF.5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Akcje i inne udziały kapitałowe, AF.51
z wyłączeniem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania
Akcje notowane

AF.511

x

x

x

x

x

x

Akcje nienotowane

AF.512

x

x

x

x

x

x
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Instytucje
Instytucje
finansorządowe i saPrzedsięwe i ubezGospodar- biorstwa
morządowe,
pieczeniowe,
ka ogółem niefinansowłączając
włączając
wszystkie
we
wszystkie
podsektory (2)
podsektory (1)

Pozostałe udziały kapitałowe

AF.513

Gospodarstwa domowe
oraz instytucje niekomercyjne
działające na
rzecz gospodarstw domowych (3)

Zagranica,
włączając
wszystkie
podsektory (4)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw do- AF.61
mowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i w rezerwach
funduszy emerytalnych

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw do- AF.611
mowych w rezerwach ubezpieczeń na życie

x

x

x

x

x

x

Udziały netto gospodarstw do- AF.612
mowych w rezerwach funduszy
emerytalnych

x

x

x

x

x

x

Przedpłaty składek ubezpiecze- AF.62
niowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia

x

x

x

x

x

x

Udziały w funduszach wspólnego AF.52
inwestowania
Rezerwy
ubezpieczeniowe

techniczno- AF.6

Pozostałe kwoty do zapłacenia

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kredyty handlowe i zaliczki

AF.71

x

x

x

x

x

x

Pozostałe

AF.79

x

x

x

x

x

x

Aktywa finansowe ( )

AF.A

x

x

x

x

x

x

Pasywa ( )

AF.L

x

x

x

x

x

x

Aktywa finansowe netto (5)

BF.90

x

x

x

x

x

x

5

5

( ) Nieskonsolidowane informacje uzupełniające dotyczące stron transakcji: tablica na zasadzie dobrowolności ograniczona do następujących sektorów kontrpartnerskich:
*

—
—
—
—
—

S.11
S.12
S.13
S.14 + S.15
S.2

Przedsiębiorstwa niefinansowe
Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe
Instytucje rządowe i samorządowe
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Zagranica

(1) Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe:
— S.12
Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe — ogółem
— S.121 + S.122 Monetarne instytucje finansowe
— S.121
Bank Centralny (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
— S.122
Pozostałe monetarne instytucje finansowe (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są
na zasadzie dobrowolności)
— S.123
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
— S.124
Pomocnicze instytucje finansowe
— S.125
Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
(2) Podział sektora instytucji rządowych i samorządowych na podsektory:
— S.13
Instytucje rządowe i samorządowe — ogółem
— S.1311
Instytucje rządowe na szczeblu centralnym
— S.1312
Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym
— S.1313
Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym
— S.1314
Fundusze ubezpieczeń społecznych
(3) Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych:
— S.14 + S.15
Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych — ogółem
— S.14
Gospodarstwa domowe (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
— S.15
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
(4) Zagranica:
— S.2
— S.21
—

S.2111

—

S.22

Zagranica — ogółem
Unia Europejska (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
Państwa członkowskie UGW (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)
Pozostałe (poza UE) (Dane dla sektorów i podsektorów instytucjonalnych dostarczane są na zasadzie dobrowolności)

(5) Wyłącznie dla stanów instrumentów finansowych, ale bez znaczenia dla informacji o sektorach stronach transakcji.

Transakcje i pozycje bilansujące
S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 ( )

S.15 (1)

S.1N

S.2

S.21

S.211

Instytucje rządowe i samorządowe

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Zagranica

Unia Europejska

Państwa członkowskie UE

Państwa członkowskie UGW

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

Instytucje UE

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

P.1

Produkcja globalna

x

x

x

x

x

x

x

P.11

— Produkcja globalna rynkowa

x

x

x

x

x

x

x

P.12

— Produkcja globalna na własne cele finalne

x

x

x

x

x

x

x

P.13

— Pozostała produkcja globalna nierynkowa

x

x

x

P.7

Import towarów i usług

x

x

x

x

x

x

x

P.71

— Import towarów

x

x

x

x

x

x

x

P.72

— Import usług

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

— Import FISIMu

x

x

x

x

x

x

x

PL

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

S.22

Przedsiębiorstwa niefinansowe

S.2111 S.2112 S.212

I Rachunek produkcji/Rachunek zewnętrzny towarów i usług
Zasoby

x

R1

x

Zasoby ogółem

x

x
x

x

x

x

x

x

x

10.12.2007

D.21 — D.31 Podatki od producentów pomniejszone o dotacje dla producentów

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

S.1

Poza podziałem na sektory

Sektory
1

Gospodarka ogółem

Kod

L 324/16

Tablica 8 – Rachunki niefinansowe według sektorów

Transakcje i pozycje bilansujące
S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 ( )

S.15 (1)

S.1N

S.2

S.21

S.211

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Poza podziałem na sektory

x

x

x

x

x

x

x

Unia Europejska

Państwa członkowskie UE

Państwa członkowskie UGW

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

Instytucje UE

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

S.22

Zagranica

S.2111 S.2112 S.212

P.2

Zużycie pośrednie

P.6

Eksport towarów i usług

x

x

x

x

x

x

x

P.61

— Eksport towarów

x

x

x

x

x

x

x

P.62

— Eksport usług

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

— Eksport FISIMu

B.1g

Produkt krajowy brutto/Wartość dodana brutto

B.11

Saldo zewnętrzne towarów i usług

x

x

x

x

x

x

x

U1

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Amortyzacja środków trwałych

x

x

x

x

x

x

x

B.1n

Produkt krajowy netto/Wartość dodana netto

x

x

x

x

x

x

x

x

Wykorzystanie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

S.11

PL

S.1

Gospodarka ogółem

Sektory
1

10.12.2007

Kod

II.1.1 Rachunek tworzenia dochodów
Zasoby
B.1g

Produkt krajowy brutto/Wartość dodana brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

D.3

Dotacje otrzymane

x

x

x

x

x

x

x

x

D.31

— Dotacje do produktów

x

D.39

— Pozostałe dotacje związane z produkcją

x

x

x

x

x

x

x

R211

Zasoby ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

L 324/17

x

Transakcje i pozycje bilansujące

S.2

S.21

S.211

Gospodarka ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Koszty zawiązane z zatrudnieniem

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Podatki związane z produkcją i importem, zapłacone

x

x

x

x

x

x

x

D.21

— Podatki od produktów

x

D.29

— Pozostałe podatki związane z produkcją

x

x

x

x

x

x

x

B.2g_B.3g

Nadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

B.3g

— Dochód mieszany brutto

x

x

x

U211

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S.22

x

x

x

x

x

x

x

Wykorzystanie

x
x

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

D.1

S.2111 S.2112 S.212

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

S.1N

Instytucje UE

S.15 (1)

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

S.14 ( )

Państwa członkowskie UGW

S.14/S.15

Państwa członkowskie UE

S.13

Unia Europejska

S.12

Zagranica

S.11

PL

S.1

Poza podziałem na sektory

Sektory
1

L 324/18

Kod

II.1.2 Rachunek podziału pierwotnego dochodów
Zasoby
Nadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany brutto

B.3g

— Dochód mieszany brutto

x

x

x

D.1

Koszty związane z zatrudnieniem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.11

— Wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.12

— Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Podatki związane z produkcją i importem, otrzymane

x

x

x

x

x

D.21

— Podatki od produktów

x

x

x

x

x

D.211

— Podatki typu podatku od towarów i usług (VAT)

x

x

x

x

x

10.12.2007

B.2g_B.3g

Transakcje i pozycje bilansujące
S.14 ( )

S.15 (1)

S.1N

S.2

S.21

S.211

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Poza podziałem na sektory

Państwa członkowskie UE

S.2111 S.2112 S.212

S.22

Unia Europejska

D.212

— Podatki i cła związane z importem z wyjątkiem VAT

x

x

x

x

x

D.214

— Podatki od produktów z wyjątkiem VAT i podatków związanych
z importem

x

x

x

x

x

D.29

— Pozostałe podatki związane z produkcją

x

x

x

x

x

D.4

Dochody z tytułu własności

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.41

— Odsetki (2) (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.42

— Dochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.43

— Reinwestowane zyski z bezpośrednich inwestycji zagranicznych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.44

— Dochody z tytułu własności przypisane posiadaczom polis ubezpieczeniowych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.45

— Renty gruntowe/czynsze

x

x

x

x

x

x

x

R212

Zasoby ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TINT

Odsetki ogółem (włączając FISIM)

Instytucje UE

Zagranica

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

S.14/S.15

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

S.13

Państwa członkowskie UGW

S.12

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

S.11

PL

S.1

Gospodarka ogółem

Sektory
1

10.12.2007

Kod

Wykorzystanie
Dotacje, zapłacone

x

x

x

x

x

D.31

— Dotacje do produktów

x

x

x

x

x

D.39

— Pozostałe dotacje związane z produkcją

x

x

x

D.4

Dochody z tytułu własności

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.41

— Odsetki (2) (3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L 324/19

D.3

Transakcje i pozycje bilansujące

S.15 (1)

S.1N

S.2

S.21

S.211

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Poza podziałem na sektory

x

x

D.43

— Reinwestowane zyski z bezpośrednich inwestycji zagranicznych

x

x

x

x

x

D.44

— Dochody z tytułu własności przypisane posiadaczom polis ubezpieczeniowych

x

x

x

x

D.45

— Renty gruntowe/czynsze

x

x

x

B.5g

Dochód narodowy brutto/Saldo dochodów pierwotnych brutto

x

x

U212

Wykorzystanie ogółem

x

TINT

Odsetki ogółem (włączając FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

x

Instytucje UE

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

x

Państwa członkowskie UGW

x

Państwa członkowskie UE

x

Unia Europejska

— Dochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowych

S.22

Zagranica

D.42

S.2111 S.2112 S.212

x

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

S.14 ( )

Instytucje rządowe i samorządowe

S.14/S.15

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

S.13

Przedsiębiorstwa niefinansowe

S.12

Gospodarka ogółem

S.11

PL

S.1

Gospodarstwa domowe

Sektory
1

L 324/20

Kod

II.2 Rachunek podziału wtórnego dochodów
Zasoby
Dochód narodowy brutto/Saldo dochodów pierwotnych brutto

x

D.5

Bieżące podatki od dochodu, majątku itp.

x

x

x

x

x

x

x

x

D.51

— Podatki dochodowe

x

x

x

x

x

x

x

x

D.59

— Pozostałe podatki

x

x

x

x

x

x

x

x

D.6

Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.61

— Składki na ubezpieczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.611

— Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.12.2007

B.5g

Transakcje i pozycje bilansujące

S.1N

S.2

S.21

S.211

Poza podziałem na sektory

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

x

x

x

x

x

x

x

— Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze

x

x

x

D.63

— Transfery socjalne w naturze

x

x

x

D.7

Pozostałe transfery bieżące

x

x

x

D.71

— Składki ubezpieczeniowe netto w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

x

D.72

— Odszkodowania ubezpieczeniowe w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

x

D.74

— Bieżąca współpraca międzynarodowa

x

D.75

— Różne transfery bieżące ( )

x

D.751

— Czwarta część środków własnych określonych na bazie DNB

R22

Zasoby ogółem

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

S.22

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

— Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne

D.62

Instytucje UE

Gospodarka ogółem

D.612

S.2111 S.2112 S.212

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

S.15 (1)

Państwa członkowskie UGW

S.14 ( )

Państwa członkowskie UE

S.14/S.15

Unia Europejska

S.13

Zagranica

S.12

x

x

x

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

S.11

PL

S.1

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Sektory
1

10.12.2007

Kod

x

Wykorzystanie
Bieżące podatki od dochodów, majątku itp.

x

x

x

D.51

— Podatki dochodowe

x

x

x

D.59

— Pozostałe podatki

x

x

x

x

x

x

D.6

Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

D.61

— Składki na ubezpieczenia społeczne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

L 324/21

D.5

Transakcje i pozycje bilansujące
S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 ( )

S.15 (1)

S.1N

S.2

S.21

S.211

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Poza podziałem na sektory

x

x

x

D.62

— Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze

x

x

x

x

D.63

— Transfery socjalne w naturze

x

x

x

D.7

Pozostałe transfery bieżące

x

x

x

x

x

x

D.71

— Składki ubezpieczeniowe netto w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

x

x

x

x

x

x

D.72

— Odszkodowania ubezpieczeniowe w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

x

x

D.74

— Bieżąca współpraca międzynarodowa

x

D.75

— Różne transfery bieżące (3)

x

D.751

— Czwarta część środków własnych określonych na bazie DNB

x

B.7g

Skorygowane dochody do dyspozycji

x

x

x

U22

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

D.63

— (pomniejszone o) Transfery socjalne w naturze

x

B.6g

Dochód do dyspozycji brutto

x

x

x

x

x

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

— Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne

Instytucje UE

D.612

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

x

Państwa członkowskie UGW

x

Państwa członkowskie UE

x

Unia Europejska

Gospodarstwa domowe

— Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne

S.22

Zagranica

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

D.611

S.2111 S.2112 S.212

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

S.11

PL

S.1

Gospodarka ogółem

Sektory
1

L 324/22

Kod

x

x

x

x

10.12.2007

x

x

Transakcje i pozycje bilansujące

S.21

S.211

x

R241

Zasoby ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych
w rezerwach funduszy emerytalnych

x

Instytucje UE

D.8

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

x

Gospodarstwa domowe

x

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

x

Instytucje rządowe i samorządowe

Dochód do dyspozycji brutto

S.22

II.4.1 Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycji
Zasoby

x

x

x

Wykorzystanie
P.3

Spożycie

x

x

x

x

x

P.31

— Spożycie indywidualne

x

x

x

x

x

P.32

— Spożycie ogólnospołeczne

x

x

D.8

Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych
w rezerwach funduszy emerytalnych

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Oszczędności brutto

x

x

x

x

x

x

x

B.12

Saldo obrotów bieżących z zagranicą

U241

Wykorzystanie ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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B.6g

S.2111 S.2112 S.212

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

S.2

Państwa członkowskie UGW

S.1N

Państwa członkowskie UE

S.15 (1)

Unia Europejska

S.14 ( )

Zagranica

S.14/S.15

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

S.13

Przedsiębiorstwa niefinansowe

S.12

Gospodarka ogółem

S.11

PL

S.1

Poza podziałem na sektory

Sektory
1

10.12.2007

Kod

III.1.1 Rachunek zmiany wartości netto wynikającej z oszczędności i transferów kapitałowych

B.8g

Oszczędności brutto

L 324/23

Zmiany wartości netto

Transakcje i pozycje bilansujące

S.21

S.211

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Poza podziałem na sektory

B.12

Saldo obrotów bieżących z zagranicą

D.9

Transfery kapitałowe

x

D.91

— Podatki kapitałowe

x

D.92

— Dotacje na inwestycje (3)

x

D.92 (S212S13)

— Dotacje na inwestycje dla sektora instytucji rządowych i samorządowych od instytucji UE

x

D.99

— Pozostałe transfery kapitałowe (3)

x

x

x

R311

Zmiana wartości netto ogółem

x

x

D.9

Transfery kapitałowe

x

D.91

— Podatki kapitałowe

x

D.92

— Dotacje na inwestycje (3)

x

D.92 (S212S13)

— Dotacje na inwestycje dla sektora instytucji rządowych i samorządowych przyznane od instytucji UE

D.99

— Pozostałe transfery kapitałowe (3)

x

x

x

x

x

S.2111 S.2112 S.212

S.22

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

S.2

Instytucje UE

S.1N

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

S.15 (1)

Państwa członkowskie UGW

S.14 ( )

Państwa członkowskie UE

S.14/S.15

Unia Europejska

S.13

Zagranica

S.12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
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S.11

PL

S.1

Gospodarka ogółem

Sektory
1

L 324/24

Kod

Zmiany aktywów

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Amortyzacja środków trwałych

x

x

x

x

x

x

x

B.10.1

Zmiany wartości netto wynikające z oszczędności i transferów kapitałowych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

U311

Zmiany aktywów ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.12.2007

K.1

Transakcje i pozycje bilansujące

S.2

S.21

S.211

Gospodarka ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające
na rzecz gospodarstw domowych

Zmiany wartości netto wynikające z oszczędności i transferów kapitałowych

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Amortyzacja środków trwałych

x

x

x

x

x

x

x

R312

Zmiana wartości netto ogółem

x

x

x

x

x

x

x

S.22

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2 Rachunek nabycia aktywów niefinansowych
Zmiany wartości netto
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B.10.1

S.2111 S.2112 S.212

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

S.1N

Instytucje UE

S.15 (1)

Państwa członkowskie UE niebędące członkami UGW

S.14 ( )

Państwa członkowskie UGW

S.14/S.15

Państwa członkowskie UE

S.13

Unia Europejska

S.12

Zagranica

S.11

PL

S.1

Poza podziałem na sektory

Sektory
1

10.12.2007

Kod

Zmiany aktywów
Akumulacja brutto

x

x

x

x

x

x

x

P.51

— Nakłady brutto na środki trwałe

x

x

x

x

x

x

x

P.52

— Przyrost rzeczowych środków obrotowych

x

x

x

x

x

x

x

P.53

— Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości

x

x

x

x

x

x

x

K.2

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie nieprodukowanych aktywów niefinansowych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (-)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

U312

Zmiany aktywów ogółem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Rozbieżność z pozycją wierzytelności netto/zadłużenie netto rachunku finansowego

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L 324/25

P.5

x

= wymagane

= dobrowolne
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(1) Dane na temat podziału na sektor S.14 i sektor S.15 dostarczane są dobrowolnie.
(2) Odsetki będą rejestrowane po uwzględnieniu FISIM.
(3) Dla tej transakcji sektora S.13 należy dokonać konsolidacji w ramach każdego podsektora i pomiędzy wszystkimi podsektorami sektora instytucji rządowych i samorządowych; czyli instytucji rządowych na szczeblu centralnym, instytucji
rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym, instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym i funduszy ubezpieczeń społecznych.
Podział sektora S.2: Dane (ceny bieżące i stałe) które należy dostarczyć dla lat po 2006 r. muszą odzwierciedlać skład UE i UGW na koniec okresu, którego dotyczą dane w tablicy. Obowiązek przedstawienia podziału UGW spoczywa wyłącznie
na jej państwach członkowskich — w przypadku pozostałych państw jest to dobrowolne.
Dostarczanie danych dotyczących sektora S.212 (instytucje UE) jest dobrowolne
Dane retrospektywne (do 2006 r. włącznie):
a)
dane dostarczane przez wszystkie państwa członkowskie, które w 2006 r. nie były członkami UGW:
— 2002–2006: ogółem/UE-25/instytucje UE (dobrowolnie)/państwa trzecie i organizacje międzynarodowe;
b)
dane dostarczane przez wszystkie państwa członkowskie, które w 2006 r. były członkami UGW:
— 1999–2001: ogółem/unia walutowa (EUW-12)
— 2002–2006: ogółem/unia walutowa (EUW-12)/UE-25/instytucje UE (dobrowolnie)/państwa trzecie i organizacje międzynarodowe;
W przypadku państw, które w przyszłości przystąpią do UE i UGW:
— każde państwo, które przystąpi do UE w roku t po roku 2006 r., musi dostarczyć dane retrospektywne (w cenach bieżących) poczynając od okresu t-2, na temat transakcji z UE (w składzie przed rozszerzeniem UE),
— każde państwo, które przystąpi do UGW po roku 2006 r., musi przedstawić dane retrospektywne (w cenach bieżących) poczynając od okresu t-2, na temat transakcji z UGW (w składzie przed rozszerzeniem UGW).
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= pola nieistotne

10.12.2007

10.12.2007

PL
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Tablica 9 – Szczegółowe przychody z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne według rodzaju podatku
lub składki na ubezpieczenia społeczne oraz podsektorów otrzymujących (*)
Kod

Transakcja

D.2

Podatki związane z produkcją i importem

D.21

Podatki od produktów

D.211

Podatki typu podatku od towarów i usług

D.212

Podatki i cła związane z importem z wyjątkiem VAT

D.2121

Cła związane z importem

D.2122

Podatki związane z importem z wyjątkiem VAT i ceł

D.2122a

Opłaty związane z importem produktów rolnych

D.2122b

Pieniężne kwoty wyrównawcze związane z importem

D.2122c

Podatek akcyzowy

D.2122d

Ogólne podatki od sprzedaży

D.2122e

Podatki od określonych usług

D.2122f

Zyski przedsiębiorstw publicznych, pełniących rolę monopolisty w zakresie importu

D.214

Podatki od produktów z wyjątkiem VAT i podatków związanych z importem

D.214a

Podatek akcyzowy i podatki konsumpcyjne

D.214b

Opłaty stemplowe

D.214c

Podatki od transakcji finansowych i kapitałowych

D.214d

Podatki od rejestracji samochodów

D.214e

Podatki od widowisk

D.214f

Podatki od loterii, gier hazardowych i zakładów

D.214g

Podatki od składek ubezpieczeniowych

D.214h

Pozostałe podatki od określonych usług

D.214i

Podatki od sprzedaży lub obrotowe

D.214j

Zyski z monopoli fiskalnych

D.214k

Cła eksportowe i pieniężne kwoty wyrównawcze związane z eksportem

D.214 l

Pozostałe podatki od produktów gdzie indziej niesklasyfikowane

D.29

Pozostałe podatki związane z produkcją

D.29a

Podatki od gruntów, budynków lub pozostałych budowli

D.29b

Podatki związane z wykorzystaniem środków trwałych

D.29c

Podatki ogółem od funduszu płac i wynagrodzeń

D.29d

Podatki od transakcji międzynarodowych

D.29e

Opłaty za wydane zezwolenia, w formie licencji na prowadzenie określonej działalności

D.29f

Podatki od zanieczyszczania środowiska

D.29g

Podatek wyrównawczy VAT (zryczałtowany system stawek)

D.29h

Pozostałe podatki związane z produkcją gdzie indziej niesklasyfikowane

D.5

Bieżące podatki od dochodów, majątku itp.

D.51

Podatki dochodowe

D.51a + D.51c1

Podatki dochodowe od osób indywidualnych lub od gospodarstw domowych w tym podatki od
zysków z posiadania majątku

D.51a

Podatki dochodowe od osób indywidualnych lub od gospodarstw domowych z wyłączeniem podatków od zysków z posiadania majątku (**)

D.51c1

Podatki dochodowe od osób indywidualnych lub od gospodarstw domowych z tytułu zysków
z posiadania majątku (**)
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Kod

Transakcja

D.51b + D.51c2

Podatki od dochodów lub zysków przedsiębiorstw w tym od zysków z tytułu posiadania majątku

D.51b

Podatki od dochodów lub zysków przedsiębiorstw z wyłączeniem podatków od zysków z tytułu
posiadania majątku (**)

D.51c2

Podatek od zysków przedsiębiorstw z tytułu posiadania majątku (**)

D.51c3

Pozostałe podatki od zysków z tytułu posiadania majątku (**)

D.51C

Podatki od zysków z tytułu posiadania majątku

D.51D

Podatki od wygranych w grach losowych lub hazardowych

D.51E

Pozostałe podatki od dochodu gdzie indziej niesklasyfikowane

D.59

Pozostałe podatki

D.59a

Podatki od kapitału

D.59b

Podatek pogłówny

D.59c

Podatek od wydatków

D.59d

Opłaty gospodarstw domowych za zezwolenia

D.59e

Podatki od transakcji międzynarodowych

D.59f

Pozostałe podatki gdzie indziej niesklasyfikowane

D.91

Podatki od kapitału

D.91a

Podatki od transferów kapitałowych

D.91b

Opłaty z tytułu przyrostu wartości kapitału

D.91c

Pozostałe podatki od kapitału gdzie indziej niesklasyfikowane

D.2 + D.5 + D.91

Wpływy podatkowe ogółem

D.611

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne

D.6111

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

D.61111

Obowiązkowe składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

D.61112

Dobrowolne składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

D.6112

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników

D.61121

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników

D.61122

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników

D.6113

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek i osoby
niepracujące

D.61131

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek i osoby niepracujące

D.61132

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek i osoby niepracujące

D.612

Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne

D.995

Transfery kapitałowe z sektora instytucji rządowych i samorządowych do odpowiednich sektorów, stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

D.99521

Podatki od produktów, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

D.99529

Pozostałe podatki związane z produkcją, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

D.99551

Podatki od dochodów, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

D.99559

Pozostałe podatki, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

D.9956111

Składki faktyczne na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

D.9956112

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników, które zostały naliczone, lecz
prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

D.9956113

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek i osoby
niepracujące, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

D.99591

Pozostałe podatki od kapitału, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane (1)

10.12.2007

10.12.2007
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Kod

Transakcja

D.2 + D.5 + D.91 +
D.611 – D.995

Wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne ogółem po odjęciu kwot, które zostały
naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane

D.2 + D.5 + D.91 +
D.611 + D.612 –
D.995

Wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne ogółem (w tym przypisane umownie
składki na ubezpieczenia społeczne) po odjęciu kwot, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną zebrane

Oprócz tego będą dostarczane pełne dane na temat krajowej klasyfikacji podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z podaniem odpowiednich kwot i kodów ESA95.
(*) Sektory i podsektory:
S.13

Sektor instytucji rządowych i samorządowych Podział na podsektory:
— S.13
Instytucje rządowe i samorządowe
— S.1311
Instytucje rządowe na szczeblu centralnym
— S.1312
Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym
— S.1313
Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym
— S.1314
Fundusze ubezpieczeń społecznych
S.212
Instytucje UE
(**) Na zasadzie dobrowolności.
(1) Podział na podsektory otrzymujące jest dobrowolny.

Tablica 10 – Tablice według rodzajów działalności i według regionów (NUTS II) ceny bieżące
Kod

Lista zmiennych

Podział

D.1

1.

Koszty związane z zatrudnieniem

A6

P.51

2.

Nakłady brutto na środki trwałe

A6

3.

Zatrudnienie w tysiącach przepracowanych godzin

ETO

—

Ogółem

A6

EEM

—

Pracownicy

A6

Tablica 11 — Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji

Kod

Lista zmiennych

Funkcja

Podział na
podsektory (1)

P.5 + K.2

Akumulacja brutto + nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

P.5

Akumulacja brutto

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

P.51

w tym: nakłady brutto na środki trwałe (2)

działy COFOG
grupy COFOG

K.2

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

D.1

Koszty związane z zatrudnieniem

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

D.3

Dotacje

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

S.13
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Kod

Lista zmiennych
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Funkcja

Podział na
podsektory (1)

D.4

Dochody z tytułu własności (3)

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

D.4_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na
szczeblu centralnym (S.1311) (2) (3)

działy COFOG

S.1312, S.1313,
S.1314

D.4_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym
(S.1312) (2) (3)

działy COFOG

S.1311, S.1313,
S.1314

D.4_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313) (2) (3)

działy COFOG

S.1311, S.1312,
S.1314

D.4_S.13.14

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń
społecznych (S.1314) (2) (3)

działy COFOG

S.1311, S.1312,
S.1313

D.62 +
D.6311 +
D.63121 +
D.63131

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne
w naturze i transfery socjalne w naturze związane
z wydatkami na produkty dostarczane do gospodarstw domowych za pośrednictwem producentów
rynkowych, do zapłacenia

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

P.2 + D.29 +
D.5 + D.8

Zużycie pośrednie + Pozostałe podatki związane
z produkcją + Podatki od dochodów, majątku itp. +
Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

P.2

Zużycie pośrednie

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

D.29 + D.5 +
D.8

Pozostałe podatki związane z produkcją + Podatki
od dochodów, majątku itp. + Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

D.7

Pozostałe transfery bieżące (3)

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

D.7_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na
szczeblu centralnym (S.1311) (2) (3)

działy COFOG

S.1312, S.1313,
S.1314

D.7_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym
(S.1312) (2) (3)

działy COFOG

S.1311, S.1313,
S.1314

D.7_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313) (2) (3)

działy COFOG

S.1311, S.1312,
S.1314

D.7_S.13.14

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń
społecznych (S.1314) (2) (3)

klasyfikacja COFOG

S.1311, S.1312,
S.1313

D.9

Transfery kapitałowe (3)

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

D.92

w tym dotacje na inwestycje (2)

działy COFOG
grupy COFOG

S.13

D.9_S.1311

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych na
szczeblu centralnym (S.1311) (2) (3)

działy COFOG

S.1312, S.1313,
S.1314

D.9_S.1312

w tym płatne podsektorowi instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym
(S.1312) (2) (3)

działy COFOG

S.1311, S.1313,
S.1314

D.9_S.1313

w tym płatne podsektorowi instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313) (2) (3)

działy COFOG

S.1311, S.1312,
S.1314

D.9_S.1314

w tym płatne podsektorowi funduszy ubezpieczeń
społecznych (S.1314) (2) (3)

działy COFOG

S.1311, S.1312,
S.1313
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Kod

Lista zmiennych
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Podział na
podsektory (1)

Funkcja

TE

Wydatki ogółem

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

P.3

Spożycie

działy COFOG
grupy COFOG (2)

S.13, S.1311,
S.1312, S.1313,
S.1314

(1) Podział podsektorów:
—
—
—
—
—

S.13
S.1311
S.1312
S.1313
S.1314

Instytucje rządowe i samorządowe
Instytucje rządowe na szczeblu centralnym
Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym
Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym
Fundusze ubezpieczeń społecznych

(2) Na zasadzie dobrowolności.
(3) Dla danych dla podsektorów należy dokonać konsolidacji w obrębie każdego podsektora, ale nie pomiędzy podsektorami. Dane z sektora S.13 równają się sumie danych z podsektorów, z wyjątkiem pozycji D.4, D.7 i D.9 (i ich podpozycji), dla których należy dokonać
konsolidacji pomiędzy podsektorami.

Tablica 12 – Tablice według rodzajów działalności i według regionów (NUTS III)
Kod

Lista zmiennych

B1.g

Podział

1.

Wartość dodana brutto w cenach bazowych (ceny bieżące)

2.

Zatrudnienie (w tysiącach osób)

A6

ETO

—

Ogółem

A6

EEM

—

Pracownicy

A6

Tablica 13 – Rachunki sektora gospodarstw domowych według regionów (NUTS II)
Rachunek podziału pierwotnego dochodów gospodarstw domowych (S.14)
Kod

Wykorzystanie

Kod

Zasoby

D.4

1.

Dochody z tytułu własności

B.2/B.3

3.

Nadwyżka operacyjna/dochód mieszany

B.5n

2.

Saldo dochodów pierwotnych netto

D.1

4.

Koszty związane z zatrudnieniem

D.4

5.

Dochody z tytułu własności

Rachunek podziału wtórnego dochodów gospodarstw domowych (S.14)
Kod

Wykorzystanie

Kod

Zasoby

D.5

6. Bieżące podatki od dochodów, majątku
itp.

B.5

10. Saldo dochodów pierwotnych netto

D.61

7. Składki na ubezpieczenia społeczne

D.62

11. Świadczenia społeczne inne niż transfery
socjalne w naturze

D.7

8. Pozostałe transfery bieżące

D.7

12. Pozostałe transfery bieżące

B.6n

9. Dochód do dyspozycji netto
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Tablica 15 – Tablica podaży w cenach bazowych, w tym przejście na ceny nabycia, (ceny bieżące i ceny roku poprzedniego)
n = 60, m = 60

Import cif

Podaż ogółem
w cenach bazowych

Marże handlowe i transportowe

Podatki pomniejszone o dotacje
do produktów

Podaż ogółem
w cenach nabycia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

—

—

—

—

—

—

a)
b)
(1)

Produkcja globalna według produktów i rodzajów działalności w cenach bazowych

c)
d)
e)

Wewnątrz UE cif (1) (2)
Z państw członkowskich UGW
cif (1)
Z państw niebędących członkami UGW cif (1)
Poza UE cif (1) (2)
Ogółem

Produkcja globalna ogółem według rodzajów działalności

Σ (1)
Pozycje korygujące
—

Korekty cif/fob dla importu
(2)

—

Zakupy bezpośrednie za granicą dokonywane przez rezydentów

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1)

PL

1
2
3
4
—
—
—
Produkty (CPA)
—
—
—
n

Rodzaje działalności (NACE A60)
1234…n

(1) + (2)
Ogółem w tym:
Produkcja globalna rynkowa

—

Produkcja globalna na własne
cele finalne

—

Pozostała produkcja globalna
nierynkowa

—

—

—

—

—

—

—

—

(3)

(1) Na zasadzie dobrowolności.
(2) Podział importu: — UE/UGW/państwa niebędące członkami UGW/państwa trzecie. Skład UE i UGW tak, jak na koniec okresu, dla którego przekazywane są dane w tablicy.

10.12.2007

—

Rodzaje działalności (NACE A60)
123…n

Σ (1)

Wykorzystanie ostateczne
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Σ (1)

Zużycie pośrednie ogółem według rodzajów
działalności

Akumulacja brutto:
e) Nakłady brutto na środki trwałe
f) Przyrost rzeczowych środków obrotowych
g) Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie
aktywów o wyjątkowej wartości (1)
Eksport fob (2):
h) Wewnątrz UE (1)
— do państw członkowskich UGW (1)
— do państw niebędących członkami
UGW (1)
i) Poza UE (1)
j)
Ogółem
Wykorzystanie ostateczne ogółem według
rodzajów

—
—

Wyłącznie eksport
Wyłącznie spożycie indywidualne w sektorze
gospodarstw domowych

—

Wyłącznie spożycie indywidualne w sektorze
gospodarstw domowych i eksport

Wykorzystanie
ogółem
Wyłącznie eksport
Wyłącznie spożycie indywidualne w sektorze
gospodarstw domowych
Wyłącznie spożycie indywidualne w sektorze
gospodarstw
domowych i eksport

(4)

(5)
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—
—
—
—
—

Koszty związane z zatrudnieniem (3)
Płace i wynagrodzenia (3)
Pozostałe podatki netto od produkcji (3)
Amortyzacja środków trwałych (3)
Nadwyżka operacyjna netto (3)
Nadwyżka operacyjna brutto (3)
Dochód mieszany brutto (1) (3)

Zużycie pośrednie w cenach nabycia według
produktów i rodzajów działalności

(3)

Zakupy dokonywane na terytorium kraju
przez nierezydentów

Σ (2) + Σ (3)
—

(1)

(2)

Pozycje korygujące
— Korekty cif/fob dla eksportu
— Zakupy bezpośrednie za granicą dokonywane przez rezydentów
—

Spożycie:
a) W gospodarstwach domowych
b) W INKgd
c) W instytucjach rządowych i samorządowych
d) Ogółem

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1
2
3
—
—
—
Produkty (CPA)
—
m

PL

Wykorzystanie ostateczne w cenach nabycia:

10.12.2007

Tablica 16 – Tablica wykorzystania w cenach nabycia (cenach bieżących i cenach roku poprzedniego)
n = 60, m = 60

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

PL

Wartość dodana w cenach bazowych
Produkcja globalna w cenach bazowych
Dane uzupełniające:
— Nakłady na środki trwałe (1) (3)
— Zasób środków trwałych (1) (3)
— Nakład pracy (w tysiącach osób) (1)

(2)
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(1)

(1) Na zasadzie dobrowolności.
(2) Podział eksportu: — UE/UGW/państwa niebędące członkami UGW/państwa trzecie. Państwa członkowskie UE i UGW takie, jak na koniec okresu, do którego odnoszą się dane w tablicy.
(3) Wyłącznie w cenach bieżących.

Tablica 17 – Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych w cenach bazowych (produkt/produkt (*))

n = 60
Produkty
123…n

Σ (1)

Wykorzystanie finalne
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Wykorzystanie finalne w cenach bazowych:

1
2
3
—
—
—
Produkty
—
n

Spożycie:
a) W gospodarstwach domowych
b) W INKgd
c) W instytucjach rządowych i samorządowych
d) Ogółem

(1)

Zużycie pośrednie
(produkt/produkt)

w

cenach

bazowych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(ceny bieżące)

Akumulacja brutto:
e) Nakłady brutto na środki trwałe
f) Przyrost rzeczowych środków obrotowych
g) Zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości (1)

10.12.2007

Eksport fob (2):
h) Wewnątrz UE (1)
— do państw członkowskich UGW (1)
— do państw niebędących członkami
UGW (1)
i) Poza UE (1)
j)
Ogółem

(2)

(3)

(4)

(5)

Zużycie pośrednie ogółem w cenach bazowych
według produktów

Wykorzystanie ostateczne według rodzajów w cenach bazowych

Wykorzystanie
ogółem w cenach
bazowych

Podatki pomniejszone o dotacje do produktów

(3)

Podatki netto od produktów według produktów

Podatki netto od produktów według rodzajów
ostatecznego wykorzystania

Podatki netto od
produktów ogółem

Σ (1) + (3)

(4)

Zużycie pośrednie ogółem w cenach nabycia według produktów

Wykorzystanie ostateczne ogółem w cenach nabycia według rodzajów

Wykorzystanie
ogółem w cenach
nabycia

Koszty związane z zatrudnieniem
Płace i wynagrodzenia
— Pozostałe podatki netto od produkcji
— Amortyzacja środków trwałych
— Nadwyżka operacyjna netto
— Nadwyżka operacyjna brutto
— Dochód mieszany brutto (1)

(5)

Wartość dodana w cenach bazowych

(6)

Produkcja globalna w cenach bazowych

(7)

Import wewnątrz UE (1) (2)
— Import z państw członkowskich UGW (1)
— Import z państw niebędących członkami
UGW (1)
Import spoza UE (1) (2)

(8)

Σ (8)

(9)

Import (cif) według produktów

Podaż ogółem w cenach bazowych

(10)

Podaż w cenach bazowych według produktów

( ) Rodzaj działalności po rodzaju działalności pod warunkiem że układ taki jest przybliżeniem układu produkt/produkt.
(1) Na zasadzie dobrowolności.
(2) Podział eksportu/importu: — UE/UGW/państwa niebędące członkami UGW/państwa trzecie. Państwa członkowskie UE i UGW takie, jak na koniec okresu, do którego odnoszą się dane w tablicy.
*

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2)

PL

Σ (1)

10.12.2007

(1)
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Tablica 18 – Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla produkcji krajowej w cenach bazowych (produkt po produkcie (*))
(ceny bieżące)
n = 60

Σ (1)

Wykorzystanie ostateczne
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PL

Produkty
123…n

Wykorzystanie ostateczne w cenach bazowych:

(1)

Dla produkcji krajowej: zużycie pośrednie w cenach bazowych (produkt po produkcie)

Akumulacja brutto:
e) Nakłady brutto na środki trwałe
f) Przyrost rzeczowych środków obrotowych
g) Zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości (1)
Eksport fob (2):
h) Wewnątrz UE (1)
— do państw członkowskich UGW (1)
— do państw niebędących członkami
UGW (1)
i) Poza U (1)
j)
Ogółem

(2)

Zużycie pośrednie ogółem produkcji krajowej według produktów

Wykorzystanie ostateczne produkcji krajowej
w cenach bazowych

Produkcja krajowa ogółem
w cenach bazowych

Wykorzystanie towarów pochodzących z importu

(3)

Zużycie pośrednie ogółem towarów pochodzących z importu (cif) według produktów

Wykorzystanie ostateczne towarów pochodzących z importu (cif)

Import ogółem

Podatki pomniejszone o dotacje do produktów

(4)

Podatki netto od produktów przeznaczonych na
zużycie pośrednie według produktów

Podatki netto od produktów z podziałem według
rodzaju ostatecznego wykorzystania

Ogółem podatki netto od produktów

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Zużycie pośrednie ogółem w cenach nabycia
według produktów

Wykorzystanie ostateczne ogółem w cenach nabycia według rodzajów

Wykorzystanie ogółem w cenach nabycia

Koszty związane z zatrudnieniem
Płace i wynagrodzenia
— Pozostałe podatki netto od produkcji
— Amortyzacja środków trwałych
— Nadwyżka operacyjna netto
— Dochód mieszany brutto (1)
— Nadwyżka operacyjna brutto

(6)

10.12.2007

Σ (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1
2
3
—
.
.
Produkty
.
.
n

Spożycie:
a) W gospodarstwach domowych
b) W INKgd
c) W instytucjach rządowych i samorządowych
d) Ogółem

Wartość dodana w cenach bazowych
Produkcja globalna w cenach bazowych

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)
(8)

(*) Rodzaj działalności po rodzaju działalności pod warunkiem że układ taki jest przybliżeniem układu produkt po produkcie.
(1) Na zasadzie dobrowolności.
(2) Podział eksportu: — UE/UGW/państwa niebędące członkami UGW/państwa trzecie. Państwa członkowskie UE i UGW takie, jak na koniec okresu, do którego odnoszą się dane w tablicy.

10.12.2007

(1)

PL

Tablica 19 – Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla importu w cenach bazowych (produkt po produkcie (*)) cif
(ceny bieżące)
n = 60

Σ (1)

Wykorzystanie ostateczne
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Wykorzystanie ostateczne w cenach bazowych cif:

1
2
3
—
—
—
Produkty
—
—
n

Σ (1)

Spożycie:
a) W gospodarstwach domowych
b) W INKgd
c) W instytucjach rządowych i samorządowych
d) Ogółem

(1)

Dla importu: zużycie pośrednie w cenach bazowych (produkt po produkcie)

Akumulacja brutto:
e) Nakłady brutto na środki trwałe
f) Przyrost rzeczowych środków obrotowych
g) Zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Produkty
123…n

Eksport fob i (2):
h) Wewnątrz UE (1)
— do państw członkowskich UGW (1)
— do państw niebędących członkami UGW (1)
i) Poza UE (1)
j)
Ogółem
(2)

Zużycie pośrednie importu ogółem w cenach
bazowych według produktów

Wykorzystanie ostateczne importu w cenach bazowych

L 324/37

(*) Rodzaj działalności po rodzaju działalności, pod warunkiem że układ taki jest przybliżeniem układu produkt po produkcie.
(1) Na zasadzie dobrowolności.
(2) Podział eksportu: — UE/UGW/państwa niebędące członkami UGW/państwa trzecie. Państwa członkowskie UE i UGW takie, jak na koniec okresu, do którego odnoszą się dane w tablicy.

Import ogółem
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Tablica 20 – Klasyfikacja krzyżowa środków trwałych według rodzajów działalności i według rodzajów
aktywów

Lista zmiennych

Podział
Rodzaje działalności (*)

Podział
Aktywa

AN.11g

1. Środki trwałe brutto

A17/A31/A60

AN_F6†

—
—

Bieżące ceny odtworzenia
Ceny stałe

AN.11n

2. Środki trwałe netto

A17/A31/A60

AN_F6†

—
—

Bieżące ceny odtworzenia
Ceny stałe

Kod

Jednostka

(*) A17 obowiązkowe.
A31/A60: na zasadzie dobrowolności.

Tablica 22 – Klasyfikacja krzyżowa nakładów brutto na środki trwałe według rodzajów działalności i według
rodzajów aktywów

Kod

Lista zmiennych

P.51

1. Nakłady brutto na środki
trwałe

Podział
Rodzaje działalności (*)

Podział
Aktywa

A17/A31/A60

AN_F6†

Jednostka

—
—

Ceny bieżące
Ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

(*) A31/A60: na zasadzie dobrowolności.

Tablica 26 – Bilans aktywów niefinansowych

Kod

Lista zmiennych (*)

Podział
Sektory

AN.1

1.

Aktywa produkowane

AN.11

2.

Środki trwałe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15
S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Rzeczowe środki trwałe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Budynki mieszkalne

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Pozostałe budynki i budowle

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Budynki niemieszkalne

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Pozostałe budowle

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Maszyny i urządzenia

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Aktywa kultywowane

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Wartości niematerialne i prawne

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Nakłady na poszukiwanie złóż

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Oprogramowanie komputerowe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Oryginały przedsięwzięć kulturalnych, dzieł literackich lub artystycznych

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Rzeczowe środki obrotowe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Aktywa o wyjątkowej wartości

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Aktywa nieprodukowane

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Rzeczowe aktywa nieprodukowane

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Grunty

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Zasoby złóż naturalnych

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Niekultywowane zasoby biologiczne i zasoby wód

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Wartości niematerialne i prawne nieprodukowane

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

( ) Na zasadzie dobrowolności: wszystkie pozycje z wyjątkiem AN.1111, budynki mieszkalne.
Jednostka: bieżące ceny odtworzenia.
*
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ODSTĘPSTWA WEDŁUG PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
1.

BELGIA

1.1.

Derogacje do tablic

1.2.

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1994

2008

Wszystkie zmienne/pozycje: ceny
roku poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe — dane roczne

Lata 1980–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1980–1994

2008

3

Wszystkie zmienne/pozycje: ceny
roku poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe

Lata 1980–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1980–1994

2008

3

Podział według rodzajów działalności A60

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje
się

5

Wszystkie zmienne/pozycje: ceny
roku poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe

Lata 1980–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1980–1994

2008

5

Działy i grupy COICOP

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje
się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Wszystkie zmienne/pozycje: ceny
roku poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe — dane kwartalne

1

Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

1

Nakłady brutto na środki trwałe:
podział AN_F6

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

1990–2014

2015

1

Godziny przepracowane przez
osoby pracujące na własny rachunek — dane kwartalne

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2006

2008

Lata 1990–1999: nie przekazuje się

1990–1999

Nie przekazuje
się

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — dane
kwartalne

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje
się

3

P.1, P.2, K.1, B.2n + B.3n, D.29D.39, D.11: podział A31

Lata 1980–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1980–1994

2008

3

Nakłady na środki trwałe: podział A31

Lata 1980–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1980–1994

2008

3

Pracownicy i osoby pracujące na
własny rachunek: podział A31 —
przepracowane godziny

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje
się

6, 7

Przepływy i zasoby instrumentów
pochodnych (F.34, A.F34)

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

1995–2014

2015

10

Nakłady brutto na środki trwałe:
podział według regionów dla rodzajów działalności L–P

Pierwsze przekazanie w 2008 r.

1995–2006

2008

10

Łączne zatrudnienie: przepracowane godziny

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje
się

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2000–2013

2015

1

20

Środki trwałe: podział AN_F6†
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PL
2.

BUŁGARIA

2.1.

Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
odnośne
tablice
1

2

Zmienna/pozycja

Derogacja

10.12.2007

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne/pozycje wyrównane sezonowo i liczbą dni
roboczych

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

Lata 1998–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1998–2007

2008

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1999–2001: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1999–2001

2008

Rok 1998: pierwsze przekazanie w 2009 r.

1998

2009

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1997

2010

3

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

5

Wszystkie
zmienne/pozycjeCeny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1997

2010

6

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–2000: nie przekazuje się

1995–2000

Nie przekazuje się

Rok
2005:
przekazanie
w T + 21 miesięcy

2005

Lata 2006–2009: przekazanie
w T + 13 miesięcy

2006–2009

Pierwsze przekazanie w T + 9
miesięcy w 2011 r.
7

Wszystkie zmienne/pozycje

2011

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Rok
2005:
przekazanie
w T + 21 miesięcy

2005

Lata 2006–2009: przekazanie
w T + 13 miesięcy

2006–2009

Pierwsze przekazanie w T + 9
miesięcy w 2011 r.
8

Wszystkie zmienne/pozycje

Nie przekazuje się

2011

Lata 2002–2005: pierwsze
przekazanie w 2007 r.

2002–2005

2007

Lata 1999–2001: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1999–2001

2008

Rok 1998: pierwsze przekazanie w 2009 r.

1998

2009

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1997

2010

Rok 2006, 2007: przekazanie
w T + 20 miesięcy
Rok 2008, 2009: przekazanie
w T + 12 miesięcy
Pierwsze przekazanie w T + 9
miesięcy w 2011 r.

2011

10.12.2007

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Nr tablicy

9

Zmienna/pozycja

Wszystkie zmienne/pozycje
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Rok 1999: pierwsze przekazanie w 2008 r.

1999

2008

Rok 1998: pierwsze przekazanie w 2009 r.

1998

2009

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1997

2010

Derogacja

10

Wszystkie zmienne

Rok 1995: pierwsze przekazanie w 2009 r.

1995

2009

11

Wszystkie zmienne

Rok 2003: pierwsze przekazanie w 2007 r.

2003

2007

Lata 2000–2002: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2002

2008

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1998–1999

2010

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

12

Wszystkie zmienne

Rok 1995: pierwsze przekazanie w 2009 r.

1995

2009

13

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1999: Nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2005: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2005

2008

Lata 2005–2006: przekazanie
w T + 36 miesięcy

2005–2006

Pierwsze przekazanie w T + 24
miesiące w 2009 r.
15, 16

15, 16

Wszystkie zmienne: ceny bieżące

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

2009

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2004

2008

Lata 2005–2006: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2005–2006

2009

2000

Nie przekazuje się

Lata 2001–2007: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2001–2007

2010

Rok 2000: nie przekazuje się

17, 18

Wszystkie zmienne

Rok 2005: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2005

2009

19

Wszystkie zmienne

Rok 2005: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2005

2009

20

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2002: nie przekazuje się

2000–2002

Nie przekazuje się

Lata 2003–2009: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

2003–2009

2012
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Nr tablicy

22

26

2.2.

Zmienna/pozycja

Wszystkie zmienne

Wszystkie zmienne

10.12.2007
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Rok 2005: pierwsze przekazanie w 2008 r.

2005

2008

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2004

2010

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1998–1999

2011

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

Lata 1995–2002: nie przekazuje się

1995–2002

Nie przekazuje się

Lata 2003–2009: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

2003–2009

2012

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Derogacja

Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Nakłady brutto na środki trwałe:
podział AN_F6

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

1995–1999

2012

Lata 2001–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2001–2007

2008

Lata 1995–2000: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2000

2010

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (P.3):
podział według trwałości — dane
roczne

Lata 2001–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2001–2007

2008

Lata 1995–2000: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2000

2010

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53)

Lata 1995–2008: nie przekazuje się

1995–2008

Nie przekazuje się

Pierwsze przekazanie w 2010 r.

2009

2010

1

1

1

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (P.3):
podział według trwałości

1

Eksport (P.6) i import (P.7): geograficzny podział na usługi

Lata 2005–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2005–2006

2008

1

Amortyzacja środków trwałych
(K.1)- ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2008

2009

1

Dane dotyczące ludności i zatrudnienia

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

1

Koszty związane z zatrudnieniem
pracujących w krajowych jednostkach produkcyjnych oraz koszty
związane z zatrudnieniem rezydentów (D.1)

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

Wynagrodzenia i inne koszty
związane z zatrudnieniem (D.11)

10.12.2007
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Lata 1995–2010: nie przekazuje się

1995–2010

Nie przekazuje się

Pierwsze przekazanie w 2012 r.

2011

2012

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Korekty z tytułu zmiany udziałów
netto gospodarstw domowych
w rezerwach funduszy emerytalnych (D.8) — dane kwartalne

1

Alokacja FISIM na wszystkie
rachunki- dane kwartalne

Lata 1995–2001: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1995–2001

2011

1

Alokacja FISIM na wszystkie
rachunki- dane roczne

Lata 1995–2001: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1995–2001

2011

2

Opłaty za pozostałą produkcję
globalną nierynkową (P.131)

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2008

2009

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1995–1999

2011

3

Nadwyżka operacyjna netto oraz
dochód mieszany netto: podział
na rodzaje działalności

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1998–1999

2009

3

Podatki od producentów pomniejszone o dotacje dla producentów (D.29-D.39): podział na
rodzaje działalności

Lata 2000–2001: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2001

2008

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1998–1999

2009

3

Amortyzacja środków trwałych
(K.1): podział na rodzaje działalności — ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1998–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1998–2008

2009

3

Akumulacja brutto według rodzajów działalności (P.5)

Lata 2005–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2005–2009

2010

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

2000–2004

2012

Nakłady brutto na środki trwałe
według rodzajów działalności
(P.51)

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2013 r.

1998–1999

2013

Przyrost rzeczowych środków obrotowych i nabycie pomniejszone
o rozdysponowanie aktywów
o wyjątkowej wartości według rodzajów działalności (P.52 + P.53):
podział na rodzaje działalności

Lata 2005–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2005–2009

2010

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

2000–2004

2012

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2013 r.

1998–1999

2013

Zatrudnienie według rodzajów
działalności — podział A17

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1998–1999

2008

Zatrudnienie według rodzajów
działalności — podział A60

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2006

2009

3

3
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1998–1999

2009

Narkotyki (CP023)

Pierwsze przekazanie w 2016 r.

2015

2016

Prostytucja (CP122)

Lata 1995–2014: nie przekazuje się

1995–2014

Nie przekazuje się

F.34 Instrumenty pochodne: sektory S.11, S.123, S.124, S.125,
S.13, S.15, S.2

Lata 2001–2007: nie przekazuje się

2001–2007

Nie przekazuje się

F.34 Instrumenty pochodne: sektory S.121 i S.122

Lata 2001–2003: nie przekazuje się

2001–2003

Nie przekazuje się

F.52 Udziały w funduszach
wspólnego inwestowania

Lata 2001–2007: nie przekazuje się

2001–2007

Nie przekazuje się

AF.34 Instrumenty pochodne:
sektory S.11, S.123, S.124, S.125,
S.13, S.15, S.2

Lata 2000–2006: nie przekazuje się

2000–2006

Nie przekazuje się

AF.34 Instrumenty pochodne:
sektory S.121 i S.122

Lata 2000–2002: nie przekazuje się

2000–2002

Nie przekazuje się

AF.52 Udziały w funduszach
wspólnego inwestowania

Lata 2000–2006: nie przekazuje się

2000–2006

Nie przekazuje się

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53)

Lata 1995–2008: nie przekazuje się

1995–2008

Nie przekazuje się

Pierwsze przekazanie w 2010 r.

2009

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

D.29F Podatki od zanieczyszczania środowiska

Dane retrospektywne za lata 1995–1999: nie przekazuje
się

1995–1999

Nie przekazuje się

D.214F Podatki od loterii, gier hazardowych i zakładów

Dane retrospektywne za lata 1995–1998: nie przekazuje
się

1995–1998

Nie przekazuje się

Nakłady brutto na środki trwałe
(P.51)

Lata 2005–2006: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2005–2006

2009

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

2000–2004

2011

Lata 1998–1999: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

1998–1999

2012

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Koszty związane z zatrudnieniem:
podział na rodzaje działalności
(D.1)
Wynagrodzenia i inne koszty
związane z zatrudnieniem: podział na rodzaje działalności
(D.11)

5

6

7

8

Zmienne:

Zmienne:

8

Dotacje na inwestycje

9

Zmienne:

10
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3.

REPUBLIKA CZESKA

3.1.

Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
właściwe
tablice

3.2.

Zmienna/pozycja

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.,: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

6, 7

Wszystkie zmienne — skonsolidowane

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

6, 7

Wszystkie zmienne — nieskonsolidowane

Rok 2006: pierwsze przekazanie w 2008 r.

2006

2008

11

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2001: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2001

2008

Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 2002–2003: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2002–2003

2008

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

8

Sektor S.2: podział geograficzny

3

Przyrost rzeczowych środków obrotowych (P.52): ceny roku poprzedniego
i
nawiązania
łańcuchowe

4.

DANIA

4.1.

Derogacje do tablic

Nr tablicy

4.2.

Derogacja

L 324/45

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty
derogacją

8

Wszystkie zmienne

Lata 2006–2007: przekazanie
w okresie t + 12

2006–2007

13

Sektor gospodarstw domowych

Do przekazania: S.14 + S.15

od 1995 r.

Pierwsze
przekazanie

Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1990–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1990–2009

2010

Lata 1980–1989: nie przekazuje się

1980–1989

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Podział na podatki od produktów
(D.21) i dotacje do produktów
(D.31): ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe —
dane roczne

L 324/46
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Pierwsze przekazanie w 2015 r.
Lata 1995–2013: nie przekazuje się

2014
1995–2013

2015
Nie przekazuje się

Lata 1980–2013: pierwsze
przekazanie w 2014 r.
Pierwsze przekazanie w 2015 r.

1980–2013

2014

2014

2015

Lata 1980–2013: nie przekazuje się

1980–2013

Nie przekazuje się

Lata 2004–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2004 od

2008

Lata 1995–2003: nie przekazuje się

1995–2003

Nie przekazuje się

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Lata 1995–2013: nie przekazuje się

1995–2013

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

2

Zmienne:
Produkcja
globalna
rynkowa i produkcja na własne cele finalne (P.11 + P.12)
Pozostała produkcja globalna nierynkowa (P.13)

5
5

6, 7

8

Opłaty za pozostałą produkcję
globalną nierynkową (P.131)
Narkotyki (023) i prostytucja (122)
Podział edukacji (100) na szkolnictwo przedszkolne i podstawowe (101), szkolnictwo średnie
(102), szkolnictwo pomaturalne (103), szkolnictwo wyższe (104)
Zmienne:
F.11 Złoto monetarne
F.12 Specjalne prawa ciągnienia
(SDR-y)
F.21 Gotówka
F.22 Depozyty na żądanie
F.29 Pozostałe depozyty
F.33 Papiery wartościowe inne niż
akcje, z wyjątkiem instrumentów
pochodnych
F.331 Krótkoterminowe papiery
wartościowe inne niż akcje, poza
instrumentami pochodnymi
F332 Długoterminowe papiery
wartościowe inne niż akcje, z wyjątkiem instrumentów pochodnych
F. 34 Instrumenty pochodne
F.41 Pożyczki krótkoterminowe:
F.42 Pożyczki długoterminowe
F.51 Akcje i inne udziały kapitałowe, z wyjątkiem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania
F.511 Akcje notowane
F.512 Akcje nienotowane
F.513 Pozostałe udziały kapitałowe
F.52 Udziały w funduszach
wspólnego inwestowania
F.611 Udziały netto gospodarstw
domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie
F.612 Udziały netto gospodarstw
domowych w rezerwach funduszy emerytalnych
F.71 Kredyty handlowe i zaliczki
F.79 Pozostałe
Podział na podatki i cła związane
z importem z wyjątkiem VAT
(D.212) oraz podatki od produktów z wyjątkiem VAT i podatków
związanych z importem (D.214)
Podział produkcji globalnej (P.1)
w przypadku sektorów instytucji
rządowych i samorządowych
(S.13) i gospodarki ogółem (S.1).
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Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

9

Podział na podatki i cła związane
z importem z wyjątkiem VAT
(D.212) oraz podatki od produktów z wyjątkiem VAT i podatków
związanych z importem (D.214)

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Podatki związane z importem
z wyjątkiem VAT oraz cła związane z importem (D. 2122) w przypadku
sektora
instytucji
rządowych i samorządowych
(S.13) oraz jego podsektorów

Lata 1995–2013: nie przekazuje się

1995–2014

Nie przekazuje się

Produkcja globalna rynkowa

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Pozostała produkcja globalna nierynkowa

Lata 1995–2013: nie przekazuje się

1995–2013

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Podatek akcyzowy (D.2122C)
15

5.

NIEMCY

5.1.

Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
właściwe
tablice
3

5.2.

Zmienna/pozycja

Derogacja

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1991 r.: Dawne terytorium Republiki Federalnej Niemiec przed zjednoczeniem

przed 1991 r.

Podział A17

Przekazanie w okresie T + 9
miesięcy

od 1980 r.

Podział A31

Przekazanie w okresie T + 21
miesięcy

Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

od 1991 r.

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

AN_F6 Podział nakładów brutto
na środki trwałe (P.51) w podziale AN11131 środki transportu
oraz AN11132 pozostałe maszyny i urządzenia

Przekazanie w sierpniu roku
t+1

2

Podział pozostałej produkcji globalnej nierynkowej (P.13) na sektory P.131 i P.132

Za lata od 1995 r.: nie przekazuje się

od 1995 r.

Nie przekazuje się

3

Nakłady brutto na środki trwałe
(P.5), przyrost rzeczowych środków obrotowych i nabycie pomniejszone o rozdysponowanie
aktywów o wyjątkowej wartości
(suma P.52 + P.53): podziały

Nie przekazuje się

od 1980 r.

Nie przekazuje się

3

Nakłady brutto na środki trwałe
(P.51): podział:

Podział według rodzajów działalności tylko w przypadku
»nowych środków trwałych«

od 1980 r.

3

Zatrudnienie: podział A31 —
przepracowane godziny

Dane
retrospektywne
sprzed 2002 r.: nie przekazuje
się

1980–2001

Rok 1990: nie przekazuje się

1990

Nie przekazuje się
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Pracujący dla podsektora »rząd«,
osoby

przekazanie w okresie T + 12
miesięcy

od 1980 r.

6

F.511 Akcje notowane

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

F.512 Akcje nienotowane
F.71 Kredyty handlowe i zaliczki
F.79 Pozostałe
7

AF.511 Akcje notowane
AF.512 Akcje nienotowane
AF.71 Kredyty handlowe i zaliczki
AF.79 Pozostałe

9

Wszystkie zmienne: podział według liter

Nie przekazuje się

10

Zatrudnienie
w
przepracowanych
NUTS II

Lata 1995–2003: nie przekazuje się

10

Koszty związane z zatrudnieniem
(D.1)

Rok 1995: nie przekazuje się

10

Nakłady brutto na środki trwałe

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

godzinach
według

Nie przekazuje się
1995–2003

Nie przekazuje się

1995

Nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

Podział według rodzajów działalności tylko w przypadku
»nowych środków trwałych«
12

Wartość dodana (B.1g): podział
według sektorów;
Zatrudnienie: podział A6

Rok 1995: wyłącznie podział A3

13

Sektor gospodarstw domowych

Do przekazania: S.14 + S.15

Podział AN_F6†

Nie przekazuje się; zamiast tego
przekazuje się AN_F6

20, 22

6.

ESTONIA

6.1.

Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
właściwe
tablice

Zmienna/pozycja

Derogacja

1995

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

3

Wszystkie zmienne oprócz zatrudnienia (osoby)

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

5

Wszystkie zmienne: podział według celu

Lata 1995–1996: nie przekazuje się

1995–1996

Nie przekazuje się

12

Wszystkie zmienne

Rok 1995: nie przekazuje się

1995

Nie przekazuje się
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6.2.

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

15, 16

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

L 324/49
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

2000

Nie przekazuje się

Lata 2001–2006: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2001–2006

2009

Derogacja

Rok 2000: nie przekazuje się

22

Wszystkie zmienne

Lata1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

26

Wszystkie zmienne

Pierwsze przekazanie w 2008 r.

2000–2006

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Zatrudnienie: przepracowane
godziny

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

1

Wydatki gospodarstw domowych na spożycie indywidualne
(P.3): podział według trwałości
— dane kwartalne

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

1

Wydatki gospodarstw domowych na spożycie indywidualne
(P.3): podział według trwałości
— dane roczne

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

1

Eksport (P.6) i import (P.7): podział geograficzny

Lata 1995–2002: nie przekazuje się

1995–2002

Nie przekazuje się

8

Sektor S.2: podział geograficzny

Rok 2002: nie przekazuje się

2002

Nie przekazuje się

10

Zatrudnienie: przepracowane
godziny

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

7.

GRECJA

7.1.

Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Wszystkie zmienne — dane kwartalne

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1994

2008

1

Wszystkie zmienne — dane roczne

Lata 1988–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1988–1994

2008

1

Wszystkie zmienne (z wyjątkiem
pozycji 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 27 ogólem) —
dane roczne

Lata 1980–1987: nie przekazuje się

1980–1987

Nie przekazuje się

3

Wszystkie zmienne

Lata 1988–1994: pierwsze
przekazanie w 2008

1988–1994

2008

Lata 1980–1987: nie przekazuje się

1980–1987

Nie przekazuje się
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Nr tablicy

5

7.2.

Zmienna/pozycja

Wszystkie zmienne

10.12.2007
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1988–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1988–1994

2008

Lata 1980–1987: nie przekazuje się

1980–1987

Nie przekazuje się

Derogacja

15, 16

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2005: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2005

2008

17, 18, 19

Wszystkie zmienne

Lata 2000 i 2005: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000 i 2005

2008

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26 —
dane kwartalne

Pierwsze przekazanie w terminie T + 70 dni 2008 r.

od 1995 r.

2008

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1990–1994

2011

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–25 dane
roczne

Lata 1988–1994: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1988–1994

2010

1

Ludność, zatrudnienie rezydentów — dane kwartalne

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1994

2008

1

Ludność, zatrudnienie rezydentów — dane roczne

Lata 1988–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1988–1994

2008

1

Zatrudnienie — dane kwartalne

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1990–1994

2011

1

Zatrudnienie — dane roczne

Lata 1988–1994: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1988–1994

2010

1

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — dane
kwartalne

Lata 1990–1999: nie przekazuje się

1990–1999

Nie przekazuje się

1

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — dane
roczne

Lata 1980–1989: nie przekazuje się

1980–1989

Nie przekazuje się

1

Eksport (P.6) i import (P.7): podział geograficzny: dane kwartalne

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje się

1

Spożycie w sektorze INKgd —
dane kwartalne

Lata 1990–1993: nie przekazuje się

1990–1993

Nie przekazuje się

1

Wydatki na spożycie w sektorze
INKgd — dane roczne

Lata 1988–1993: nie przekazuje się

1988–1993

Nie przekazuje się

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości

Rok 2014: pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Lata 1990–2013: Nie przekazuje się

1990–2013

Nie przekazuje się
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Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

1

Korekty z tytułu zmiany udziałów
netto gospodarstw domowych
w rezerwach funduszy emerytalnych — dane kwartalne

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych — dane
kwartalne

Lata 1990–2013: nie przekazuje się

1990

Nie przekazuje się

Korekty z tytułu zmiany udziałów
netto gospodarstw domowych
w rezerwach funduszy emerytalnych — dane roczne

Pierwsze przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Dane
retrospektywne
z lat 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych — dane
roczne

Pierwsze przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Dane
retrospektywne
z lat 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Lata 1980–2013: nie przekazuje się

1980–2013

Nie przekazuje się

8

Sektor S.2, podział geograficzny

Lata 1999–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1999–2007

2008

26

Budynki mieszkalne (AN.1111)

Lata 1995–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2006

2008

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

1

1

3

8.

HISZPANIA

8.1.

Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Wszystkie zmienne z wyjątkiem
amortyzacji środków trwałych
(K.1), nadwyżki operacyjnej netto
oraz dochodu mieszanego netto
(B.2n + B.3n)

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1994

2008

Lata 1980–1989: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1980–1989

2009

5

Wszystkie zmienne

Lata 1980–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1980–1994

2008

8

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2007 r.

1995–1999

2007

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Lata 2002–2004: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2002–2004

2008

17, 18, 19

Wszystkie zmienne

Rok
2005:
w 2009 r.

2005

2009

20

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

22

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2006

2008

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–1999

2009

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

15, 16

26

Wszystkie zmienne

przekazanie
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Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1994

2008

Zatrudnienie: podział A6 — dane
roczne

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1994

2008

1

Zatrudnienie: podział A6 — dane
kwartalne

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1994

2008

1

Import i eksport: podział geograficzny — dane roczne

Przekazanie w terminie t + 160

1

Podział na podatki i dotacje od/do
produktów: ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe —
dane roczne

Lata 1990–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1999

2008

Lata 1980–1989: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1980–1989

2009

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) — dane
kwartalne

Lata 1990–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1999

2008

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) — dane
roczne

Lata 1990–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–1999

2008

Lata 1980–1989: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1980–1989

2009

Amortyzacja środków trwałych
(K.1), nadwyżka operacyjna netto
oraz dochód mieszany netto
(B.2n + B.3n)

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1980–1999: nie przekazuje się

1980–1999

Nie przekazuje się

16

Amortyzacja środków trwałych
(K.1)

Pierwsze przekazanie w 2008 r.

2000–2005

2008

17, 18

Amortyzacja środków trwałych
(K.1)

Rok 2000: pierwsze przekazanie w 2008 r.

2000

2008

Rok 2005, pierwsze przekazanie w 2009 r.

2005

2009

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26 —
dane kwartalne

1

3

9.

FRANCJA

9.1.

Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Wszystkie zmienne: podział według rodzajów działalności A31,
A60

Lata 1980–1998: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1980–1998

2011

20

Wszystkie zmienne: podział
AN_F6† według rodzajów działalności A17

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

2000–2008

2011
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Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1980–1989: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1980–1989

2011

Wartość dodana brutto (B.1g): podział A6 — dane roczne

Lata 1980–1998: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1980–1998

2011

1

Nakłady brutto na środki trwałe
(P.51): podział według AN_F6:
dane roczne

Lata 1980–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1980–2007

2008

1

Nakłady brutto na środki trwałe
(P.51): podział według AN_F6:
dane kwartalne

Lata 1990–2011: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1990–2011

2011

1

Koszty związane z zatrudnieniem
(D.1), wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem
(D.11): podział A6 — dane roczne

Lata 1980–1998: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1980–1998

2011

3

Nakłady brutto na środki trwałe,
w tym budynki mieszkalne i pozostałe budynki i budowle

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Lata 1990–2013: nie przekazuje się

1990–2013

Nie przekazuje się

Podział edukacji (CP101, CP102,
CP103, CP104, CP105)

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Narkotyki (CP023)

Lata 1990–2013: nie przekazuje się

1980–2013

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Zatrudnienie: podział według rodzajów działalności, A6 — dane
roczne

1

5

Prostytucja (CP122)
6

W przypadku wszystkich sektorów: F.3, F.33, F.3331, F.332, F.5,
F.51, F.511, F.512, F.513, F.52,
F.612 (skonsolidowane)

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

6

W przypadku wszystkich sektorów F.612 (nieskonsolidowane)

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

7

W przypadku wszystkich sektorów: AF.3, AF.33, AF.3331,
AF.332, AF.5, AF.51, AF.511,
AF.512, AF.513, AF.52, AF.612
(skonsolidowane)

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

7

W przypadku wszystkich sektorów AF.612 (nieskonsolidowane)

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

8

Podsektory sektora S.2: S.211,
S.2112, S.212 w odniesieniu do
zmiennych:: D.1, D.4, D.5, D.6,
D.7, D.8.

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie danych o podsektorach S.211, S2112 i S212
w 2011 r.

1995–2009

2011

9

Podział D.995

Pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Lata 1995–2013: nie przekazuje się

1980–2013

Nie przekazuje się
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IRLANDIA

10.1. Derogacje do tablic
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Wszystkie zmienne — dane kwartalne

Przekazanie w terminie T + 90
dni

1997- III
kwartał 2008 r.

Pierwsze
przekazanie
w 2009 r., w terminie T + 70
dni

od IV kwartału 2008 r.

2009

Lata 1990–1996: nie przekazuje się

1990–1996

Nie przekazuje się

Przekazanie w terminie T + 90
dni

1995–2007

Pierwsze
przekazanie
w 2008 r., w terminie T + 70
dni

2008

2009

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne: podział A60

Lata 1990–1999: nie przekazuje się

1990–1999

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne: podział A31

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

6, 7

Wszystkie zmienne (z wyjątkiem
sektora S.13 i jego podsektorów)

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

6, 7

Wszystkie zmienne (z wyjątkiem
sektora S.13 i jego podsektorów)

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne

Rok 2004: pierwsze przekazanie w 2008 r.

2004

2008

Rok 2005: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2005

2009

Rok 2006: pierwsze przekazanie w 2010 r.

2006

2010

Wszystkie zmienne, w cenach
roku poprzedniego

Lata 2000–2012: pierwsze
przekazanie w 2015 r.

2000–2012

2015

17, 18, 19

Wszystkie zmienne

Rok 2005: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2005

2009

20

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

1

3

5

15, 16

15, 16

Wszystkie zmienne — dane roczne

10.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Ludność, zatrudnienie, koszty
związane z zatrudnieniem, nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany

Lata 1990–1997: nie przekazuje się

1990–1997

Nie przekazuje się

1

Amortyzacja środków trwałych
(K.1): ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe —
dane kwartalne

Lata 1990–1996: nie przekazuje się

1990–1996

Nie przekazuje się
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

Zatrudnienie: pracownicy i osoby
pracujące na własny rachunek,
przepracowane godziny — dane
kwartalne

Lata 1990–1997: nie przekazuje się

1990–1997

Nie przekazuje się

1

Zatrudnienie: pracownicy i osoby
pracujące na własny rachunek,
przepracowane godziny — dane
roczne

Lata 1980–1997: nie przekazuje się

1980–1997

Nie przekazuje się

3

Produkcja globalna w cenach bazowych (P.1) oraz zużycie pośrednie (P.2) w cenach nabycia

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

Lata 1980–1999: nie przekazuje się

1980–1999

Nie przekazuje się

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

Rok 2008: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2008

2009

Lata 1980–2007: nie przekazuje się

1980–2007

Nie przekazuje się

Rok 2008: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2008

2009

Lata 1980–2007: nie przekazuje się

1980–2007

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Amortyzacja środków trwałych
(K.1): ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe —
dane roczne

1

3

3

3

Amortyzacja środków trwałych
(K.1): ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Podział AN_F6† w odniesieniu do
gospodarki ogółem

Budynki mieszkalne oraz pozostałe budynki i budowle: podział A31 i A60

3

Zatrudnienie: pracownicy i osoby
pracujące na własny rachunek,
przepracowane godziny

Lata 1980–1997: nie przekazuje się

1980–1997

Nie przekazuje się

8

Wszystkie zmienne, z wyjątkiem
sektora S.13 i S.2

Rok 2003: pierwsze przekazanie w 2008 r.

2003

2008

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

8

Wszystkie zmienne: sektor S.2

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

10

Zatrudnienie: przepracowane godziny

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

13

Sektor gospodarstw domowych

Do przekazania: S.14 + S.15

13

Składki na ubezpieczenia społeczne (D.61) oraz świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne
w naturze (D.62)

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2007

2009

22

Podział AN_F6† w tym pozycje (AN111321, AN111322,
AN1122)

Rok 2008: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2008

2010

Lata 2000–2007: nie przekazuje się

2000–2007

Nie przekazuje się
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WŁOCHY

11.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

12
15, 16
26

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty
derogacją

Pierwsze przekazanie

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2004

2008

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2008

2010

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

11.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Eksport (P.6) i import (P.7): podział geograficzny — dane kwartalne

Przekazanie w terminie T + 160
dni

1

Ludność

Przekazanie w terminie T + 180
dni

3

Amortyzacja środków trwałych
(K.1): poddział A60

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

Lata 1995–2014: pierwsze
przekazanie w 2015 r.

1995–2014

2015

Podział edukacji (CP101, CP102,
CP103, CP104, CP105)

Lata 1980–1999: nie przekazuje się

1980–1999

Nie przekazuje się

Narkotyki (CP023)

Lata 2000–2014: pierwsze
przekazanie w 2015 r.

1995–2014

2015

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Lata 1995–2003: nie przekazuje się

1995–2003

Nie przekazuje się

Lata 2004–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2004–2008

2010

5

Prostytucja (CP122)
6, 7

F.511 Akcje notowane
F.512 Akcje nienotowane
F.513 Pozostałe udziały kapitałowe
F611 — Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach
ubezpieczeń na życie
F612 — Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

10

Zatrudnienie: przepracowane godziny
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CYPR

12.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
właściwe
tablice

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe — dane kwartalne

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2008

2009

15, 16

Wszystkie zmienne, ceny bieżące

Rok
2004:
w 2008 r.

2004

2008

15, 16

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Lata 2002–2003: przekazanie
w 2008 r.

2002–2003

2008

Lata 2004–2005: przekazanie
w 2009 r.

2004–2005

2009

Lata 2006–2007: przekazanie
w 2010 r.

2006–2007

2010

1

6, 7

17, 18, 19

22

Wszystkie zmienne

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

przekazanie

Rok
2000:
w 2009 r.

przekazanie

2000

2009

Rok
2005:
w 2011 r.

przekazanie

2005

2011

1995–2006

2008

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1995–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

12.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Eksport (P.61) i import (P.71) towarów, eksport (P.62) i import
(P.72) usług — dane kwartalne

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2008

2009

1

Podatki związane z produkcją i importem(D.2), dotacje do
produkcji i importu (D.3) — dane
kwartalne

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2008

2009

1

Przydział FISIM do wszystkich rachunków — dane kwartalne

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2008

2008

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2) —
dane kwartalne

Lata 2000–2010: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

2000–2010

2011

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26, ceny
bieżące — dane kwartalne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2008

2009

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1995–1999

2011

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

1

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26, ceny
bieżące — dane roczne
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 2000–2010: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

2000–2010

2011

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26, ujęcie
realne — dane roczne

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

1995–1999

2012

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — ceny
roku poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe — dane roczne

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości —
wszystkie zmienne — dane kwartalne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2008

2009

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

1

Eksport (P.6) i import (P.7): podział geograficzny — ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe — dane roczne

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

1

Eksport (P.6) i import (P.7): podział geograficzny — ceny bieżące — dane kwartalne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2008

2009

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1995–1999

2011

Eksport (P.6) i import (P.7): podział geograficzny — ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe — dane kwartalne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2008

2009

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1995–1999

2011

Produkcja globalna, wszystkie
zmienne: podziały A31 i A60 —
ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–2007 (A31): pierwsze przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Lata 1995–2006 (A60): pierwsze przekazanie w 2008 r.

1995–2006

2008

3

Nakłady na środki trwałe, wszystkie zmienne: podziały A31 i A60
— ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–2013 (A31): pierwsze przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

3

Zatrudnienie i koszty związane
z zatrudnieniem, wszystkie
zmienne: podziały A31 i A60 —
osoby

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r. (A31)

1995–1999

2008

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2009 r. (A60)

1995–1999

2009

3

Zatrudnienie i koszty związane
z zatrudnieniem, wszystkie
zmienne: podziały A6 — przepracowane godziny

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

8

II.1.2 Rachunek podziału pierwotnego dochodów

Pierwsze przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

8

II.2 Rachunek wtórnego podziału
dochodów

Pierwsze przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26, ujęcie
realne — dane kwartalne

1

1

1

1

3

II.4.1 Rachunek wykorzystania
dochodów do dyspozycji
III.1.1 Rachunek zmiany wartości
netto wynikającej z oszczędności i transferów kapitałowych
III.1.2 Rachunek nabycia aktywów niefinansowych
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ŁOTWA

13.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
właściwe
tablice

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

1

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

2

Podział według podsektorów

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

3

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

5

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1998–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r., w terminie T + 9

1998–2007

2008

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

6, 7

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2013: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2001

2008

8

Wszystkie zmienne

Rok
2006:
przekazanie
w 2008 r. w terminie T + 14

2006

2008

Lata 2007–2008: przekazanie
w 2008 r. w terminie T + 12

2007–2008

2008

Lata 1996–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1996–1999

2008

1995

Nie przekazuje się

11

Wszystkie zmienne

Rok 1995: nie przekazuje się
15, 16

Wszystkie zmienne: ceny bieżące

Lata 2000–2003: nie przekazuje się

2000–2003

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Lata 2000–2011: nie przekazuje się

2000–2011

Nie przekazuje się

2012

2015

Rok
2012:
w 2015 r.

przekazanie

17, 18, 19

Wszystkie zmienne

Rok 2000: nie przekazuje się

2000

Nie przekazuje się

20

Wszystkie zmienne

Rok 2006: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2006

2009

Lata 2000–2005: nie przekazuje się

2000–2005

Nie przekazuje się

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2006

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2006

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

22

Wszystkie zmienne: ceny bieżące

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe
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13.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Strona rozdysponowania produktu krajowego brutto: wszystkie
zmienne, ceny bieżące

Lata 1995–2006: przekazanie
w terminie T + 90 dni

1995–2006

1

Zmienne:

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Nadwyżka operacyjna brutto oraz
dochód mieszany (B.2g + B.3g)
Podatki (D.2) i dotacje (D.3) od/do
produkcji i importu
Koszty związane z zatrudnieniem
(D.1)
1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26: w ujęciu realnym

1

Zatrudnienie rezydentów: osoby
— dane kwartalne

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

1

Zatrudnienie w krajowych jednostkach produkcyjnych — osoby i przepracowane godziny —
dane kwartalne

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

1

Zatrudnienie w krajowych jednostkach produkcyjnych: przepracowane godziny — dane
roczne

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

1

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — ceny
bieżące i roku poprzedniego oraz
nawiązania łańcuchowe

Lata 1998–2007: przekazanie
w terminie T + 90 dni

1998–2007

Nie przekazuje się

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Eksport (P.6) i import (P.7): podział geograficzny — ceny bieżące i roku poprzedniego oraz
nawiązania łańcuchowe

Lata 2000–2007: przekazanie
w terminie T + 90 dni

2000–2007

Dane
retrospektywne
sprzed 2000 r.: nie przekazuje
się

1995–1999

3

Produkcja globalna (P.1); zużycie
pośrednie (P.2); wartość dodana
brutto (B.1G): ceny bieżące

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r. w terminie T + 14

1995–2007

2008

3

K.1; B2N + B3N; D29D39; D1; D2: ceny bieżące

Lata 2001–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2001–2007

2008

Lata 1995–2000: nie przekazuje się

1995–2000

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2005–2009

2010

Lata 1995–2004: nie przekazuje się

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

1

3

3

Amortyzacja środków trwałych
(K.1): ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie pomniejszone
o
rozdysponowanie
aktywów o wyjątkowej wartości
(P.52 + P.53)

Nie przekazuje się

10.12.2007
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PL

14.

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 2002–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2002–2007

2008

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

Lata 2007–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2007–2009

2010

Lata 1995–2006: nie przekazuje się

1995–2006

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Zatrudnienie według rodzajów
działalności: podział A31

3

Zatrudnienie według rodzajów
działalności: poddział A60

L 324/61

LITWA

14.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
właściwe
tablice
8

11

15, 16

22

22

Zmienna/pozycja

Derogacja

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne

Lata 2006–2008: przekazanie
w okresie T + 11 miesięcy

2006–2008

2010

Pierwsze
przekazanie
w 2010 r., w terminie T + 9

2009

Lata 2000–2001: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2001

2008

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

1995–1999

2012

Lata 2005–2007: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2005–2007

2010

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

2000–2004

2012

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2006

2008

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1999

2010

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2008

2010

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

1995–2007

2008

Wszystkie zmienne

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Wszystkie zmienne

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

14.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — ceny
roku poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe — dane kwartalne

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1999

2010

Nakłady brutto na środki trwałe
(P.51) — ceny bieżące

Lata 1995–2005: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2005

2010

Nakłady brutto na środki trwałe
(P.51) — ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Przyrost rzeczowych środków obrotowych (P.52) oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie
aktywów o wyjątkowej wartości,
podział według rodzajów działalności A6 — ceny bieżące

Lata 1995–2006: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2006

2010

Przyrost rzeczowych środków obrotowych (P.52) oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie
aktywów o wyjątkowej wartości,
podział według rodzajów działalności A6 — ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

3

Zatrudnienie: podział według rodzajów działalności A31 — przepracowane godziny

Lata 1995–1998: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–1998

2009

3

Pracownicy: podział według sektorów

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2007

2009

8

Podział geograficzny według sektorów S.2

Lata 2002–2003: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2002–2003

2008

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

1990–1994

Nie przekazuje się

Lata 1980–1984: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1980–1984

2010

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

2

Wszystkie zmienne: podział według podsektorów sektora S.13

3

3

15.

10.12.2007

LUKSEMBURG

15.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Wszystkie zmienne — dane kwartalne

Przekazanie w terminie T + 90
dni
Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1

Wszystkie zmienne — dane roczne

Przekazanie w terminie T + 90
dni

3

Wszystkie zmienne

Lata 1980–1984: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1980–1984

2010

5

Wszystkie zmienne

Lata 1980–1984: nie przekazuje się

1980–1984

Nie przekazuje się

6, 7

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

10.12.2007
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15.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

1995–2009

2010

1980–2009

2010

Lata 1985–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1985–2006

2008

Lata 1980–1984: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1980–1984

2010

Lata 1985–2005: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1985–2005

2008

Lata 1980–1984: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1980–1984

2010

Zmienne w rachunkach II.1.2,
II.2, II.4.1, III.1.1, III.1.2 w przypadku sektorów S.11, S.12 i S.2

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Zmienne w rachunkach I i II.1
w przypadku sektorów S.14 i S.15

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Zmienne w rachunkach II.1.2,
II.2, II.4.1, III.1.1, III.1.2 w przypadku sektorów S.14 i S.15

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) — dane
kwartalne

Obejmuje wyłącznie złoto niemonetarne

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) — dane
roczne

Obejmuje wyłącznie złoto niemonetarne

Podział według rodzajów działalności NACE A31

Przekazanie w okresie T + 21
miesięcy

1

3

Podział według rodzajów działalności NACE A60

8

16.

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

Lata 1980–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

Przekazanie
w
T + 33miesięcy

terminie

WĘGRY

16.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
właściwe
tablice

Zmienna/pozycja

Derogacja

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

1

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe — dane kwartalne

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

1

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe — dane roczne

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

1

Wszystkie zmienne: alokacja
FISIM

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

L 324/64
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

Wszystkie zmienne: nawiązania
łańcuchowe

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

Wszystkie zmienne

Przekazanie w okresie T + 12
miesięcy
Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2007

2009

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Wszystkie zmienne: nawiązania
łańcuchowe

5
8

13

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2000: nie przekazuje się

1995–2000

Nie przekazuje się

22

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

16.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Wartość dodana i produkt krajowy brutto: podział A6 — dane
kwartalne

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

1

Podział na podatki od produktów
(D.21) i dotacje do produktów
(D.31) w cenach roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe —
dane roczne

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) — dane
kwartalne

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 13, 14,
15 i 28 — dane kwartalne

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26 —
dane kwartalne

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

1995–2009

2010

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26 —
dane roczne

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–26 z wyjątkiem amortyzacji środków
trwałych (K1), dochód narodowy
netto (B5N), nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych
aktywów
nieprodukowanych (K2),
Wierzytelności netto lub zadłużenie netto (B9)

Przekazanie w terminie T + 100
dni

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–25: w ujęciu realnym

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.
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Nr tablicy

1

17.

Zmienna/pozycja

Zatrudnienie

L 324/65
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

2008

2009

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2007

2010

Derogacja

Rok
2008:
w 2009 r.

przekazanie

1

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — ceny
roku poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

1

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — alokacja
FISIM

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

3

Zatrudnienie: podział według rodzajów działalności A60

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2008

2010

3

Zatrudnienie: osoby i przepracowane godziny

Rok 2008: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2008

2009

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Pracujący według sektorów

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2007

2010

10

Zatrudnienie — przepracowane
godziny

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2008

2010

10

Koszty związane z zatrudnieniem

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

12

Zatrudnienie — osoby

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2008

2010

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

MALTA

17.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

Wszystkie
właściwe
tablice

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

Wszystkie
właściwe
tablice

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Dane
retrospektywne
sprzed 2000 r.: nie przekazuje
się

przed 2000 r.

Nie przekazuje się

1

Wszystkie zmienne/pozycje dane
kwartalne

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

5

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

6, 7

Wszystkie zmienne z wyjątkiem
zmiennych dla sektora S.13

Lata 2003–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2003–2009

2010

Lata 2000–2002: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

2000–2002

2011

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się
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Nr tablicy

8

12

13

Zmienna/pozycja

Wszystkie zmienne

Wszystkie zmienne

Wszystkie zmienne

10.12.2007
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2005: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2005

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2006

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Derogacja

20

Wszystkie zmienne, ceny bieżące

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

22

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

26

Wszystkie zmienne

17.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: pozycje 16–25: w ujęciu realnym

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

1

Ludność i zatrudnienie — dane
kwartalne

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

1

Ludność i zatrudnienie — dane
roczne

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

1

Zmienne D.5, D.6, D.7, D.8, D.9,
K.2 w cenach bieżących — dane
kwartalne

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2007

2009

1

Zmienne D.5, D.6, D.7, D.8, D.9,
K.2 w cenach bieżących — dane
roczne

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2007

2009

1

Zmienne B.1g, D.21, D.31, D.8
w cenach roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

3

Zmienne B.1g, K.1, P.5 — ceny
roku poprzedniego i nawiązania
łańcuchowe

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

8

Zmienne D.4, D.5, D.6, D.7, D.8,
D.9, P.5, K.2

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2007

2009
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NIDERLANDY

18.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1980–1987: nie przekazuje się

1980–1987

Nie przekazuje się

Eksport i import towarów i usług
(P.61, P.62, P.71, P.72),

Lata 1980–1986: nie przekazuje się

1980–1986

Nie przekazuje się

1

Wydatki na spożycie w sektorze
INKgd, wydatki na spożycie ponoszone przez instytucje rządowe i samorządowe (indywidualne
P.31 i ogólnospołeczne P.32),
spożycie indywidualne skorygowane (P.41), przyrost rzeczowych
środków obrotowych (P.52)
oraz nabycie pomniejszone
o rozdysponowanie aktywów
o wyjątkowej wartości (P.53), import i eksport towarów i usług
(P.61, P.62, P.71, P.72) ceny roku
poprzedniego oraz nawiązania
łańcuchowe — dane roczne

Lata 1980–1987: nie przekazuje się

1980–1987

Nie przekazuje się

1

Rzeczywisty dochód do dyspozycji (tabela 109) w ujęciu realnym
— dane kwartalne

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje się

1

Ludność i zatrudnienie (tabela 110) — dane kwartalne

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje się

1

Zatrudnienie według rodzajów
działalności (tabela 111) — dane
kwartalne

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje się

1

Ludność aktywna zawodowo
(PEA), bezrobocie (EUN), zatrudnienie (ETO), pracujący (EEM),
pracujący na własny rachunek
(ESE) — dane roczne

Lata 1980–1986: nie przekazuje się

1980–1986

Nie przekazuje się

1

Zatrudnienie i osoby pracujące na
własny rachunek w krajowych
jednostkach produkcyjnych: rodzaje działalności J–K oraz L–P,
osoby — dane roczne

Lata 1980–1986: nie przekazuje się

1980–1986

Nie przekazuje się

1

Zatrudnienie — przepracowane
godziny

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

1

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział
według
trwałości
(tabela 117) — dane roczne

Lata 1980–1989: nie przekazuje się

1980–1989

Nie przekazuje się

1

Eksport (P.6) i import (P.7):
podział geograficzny (tablice 120,121) — dane kwartalne

Lata 1995–2000: nie przekazuje się

1995–2000

Nie przekazuje się

3

Ceny bieżące:
Zmienne P.1, P.2, B.1G, D.29D.39, D.1, D.11 w odniesieniu do
rodzajów działalności B, DC_DD,
DI, DN

Lata 1980–1986: nie przekazuje się

1980–1986

Nie przekazuje się

Zmienne B.2N + B.3N w odniesieniu do rodzajów działalności B,
CA_CB,
DC_DD,
DH_DI,
DK_DN, DH, DO

Lata 1980–1986: nie przekazuje się

1980–1986

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Podatki od producentów pomniejszone o dotacje dla producentów
(D.21-D.31) — dane roczne

1
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Nr tablicy

Zmienna/pozycja

3

Ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe:

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Zmienne B.1G w odniesieniu do
rodzajów działalności B, CA_CB,
DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Lata 1980–1987: nie przekazuje się

1980–1987

Nie przekazuje się

Zmienna K.1 w odniesieniu do rodzajów działalności B, CA_ CB,
DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Lata 1980–1995: nie przekazuje się

1980–1995

Nie przekazuje się

Zmienne P.5, P.52, P.53 podział
według rodzajów działalności

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

Zmienna P.51 w odniesieniu go
rodzajów działalności B, CA_CB,
DC_DD, DI

Lata 1980–1986: nie przekazuje się

1980–1986

Nie przekazuje się

Zmienne P.5, P.52, P.53

Lata 1980–1987: nie przekazuje się

1980–1987

Nie przekazuje się

Zmienne P.5, P.52, P.53 podział
według rodzajów działalności

Lata 1988–1995: nie przekazuje się

1988–1995

Nie przekazuje się

Zmienna P.51 w odniesieniu do
rodzajów działalności B, CA_CB,
DC_DD, DI

Lata 1980–1987: nie przekazuje się

1980–1987

Nie przekazuje się

3

Zatrudnienie, osoby: podział A31

Lata 1980–1986: nie przekazuje się

1980–1986

Nie przekazuje się

5

Wszystkie zmienne: podział według COICOP

Lata 1980–1986: nie przekazuje się

1980–1986

Nie przekazuje się

Zmienne:

Nie przekazuje się za lata 1995–2000

1995–2000

F71, F79 w odniesieniu do (pod)
sektorów
S1,
S11,
S12,
S121 + 122, S121, S122, S123,
S124, S125, S14 + 15, S14, S15,
S2

Pierwsze przekazanie danych
dotyczących F34 za rok 2008
— w 2009 r.

2008

F34 w odniesieniu do (pod)sektorów S1, S11, S12, S121 + 122,
S121, S122, S123, S124, S125,
S14 + 15, S14, S15, S2

Danych dotyczących F34 za lata 1995–2007 nie przekazuje
się.

1995–2007

3

3

6, 7

19.

Derogacja

10.12.2007

Ceny bieżące:

Ceny roku poprzedniego i nawiązania łańcuchowe:

AUSTRIA

19.1. Derogacje do tablic
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Rok 2014: pierwsze przekazanie w 2015 r.

2014

2015

Lata 1980–2013: nie przekazuje się

1980–2013

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1, 3, 5, 22

Dane roczne: nawiązania łańcuchowe

10.12.2007
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19.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje się

Zatrudnienie: przepracowane godziny — dane roczne

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

3

Zatrudnienie: przepracowane godziny

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

13

Sektor gospodarstw domowych

Do przekazania: S.14 + S.15

6, 7

Zmienne:
Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2007

2009

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Zatrudnienie: przepracowane godziny — dane kwartalne

1

F.511 Akcje notowane
F.512 Akcje nienotowane
F.513 Pozostałe udziały kapitałowe
10

20

Zmienne AN111321 i AN111322

Lata 2000–2013: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

2000–2013

2015

22

Zmienne AN111321 i AN111322

Lata 2000–2013: pierwsze
przekazanie w 2015 r.

2000–2013

2015

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2010: pierwsze
przekazanie w 2012 r.

2000–2010

2012 Nie

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

przekazuje
się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

26

20.

Zatrudnienie: przepracowane godziny

Zmienna AN1111
mieszkalne

budynki

POLSKA

20.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

Wszystkie
właściwe
tablice

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

8

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 2006–2007: przekazanie
w terminie T + 12 miesięcy

2006–2007

2008

Pierwsze
przekazanie
w 2009 r., w terminie T + 9
miesięcy

2008

2009

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2006

2009

15, 16

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

L 324/70

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

10.12.2007

20.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1995–1998: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1998

2010

Rok 2007: pierwsze przekazanie w 2008 r.

2007

2008

Lata 2001–2006: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2001–2006

2009

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2)

Rok 2010: pierwsze przekazanie w 2011 r.

2010

2011

Lata 1995–2009: nie przekazuje się

1995–2009

Nie przekazuje się

Zatrudnienie, pracujący na własny
rachunek i pracownicy: podział
według rodzajów działalności A6

Rok 2007: pierwsze przekazanie w 2008 r.

2007

2008

Lata 2001–2006: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2001–2006

2009

Lata 1995–2000: nie przekazuje się

1995–2000

Nie przekazuje się

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2)

Rok 2010: pierwsze przekazanie w 2011 r.

2010

2011

Lata 1995–2009: nie przekazuje się

1995–2009

Nie przekazuje się

3

Przyrost rzeczowych środków obrotowych (P.52)

Lata 1995–1998: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1998

2010

3

Zatrudnienie: podział według rodzajów działalności

Dane za rok 2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2007

2008

Dane za lata 2001–2006:
pierwsze
przekazanie
w 2009 r.

2001–2006

2009

Dane
retrospektywne
sprzed 2001 r.: nie przekazuje
się

1995–2000

Nie przekazuje się

Dane za rok 2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2007

2008

Dane za lata 2001–2006:
pierwsze
przekazanie
w 2009 r.

2001–2006

2009

Dane
retrospektywne
sprzed 2001 r.: nie przekazuje
się

1995–2000

Nie przekazuje się

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2)

Rok 2010: pierwsze przekazanie w 2011 r.

2010

2011

Lata 1995–2009: nie przekazuje się

1995–2009

Nie przekazuje się

Zatrudnienie — przepracowane
godziny

Rok 2008: pierwsze przekazanie w 2009 r.

2008

2009

Lata 1995–2007: nie przekazuje się

1995–2007

Nie przekazuje się

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto: (pozycje 13–26): ceny
bieżące — w ujęciu realnym

1

Wynagrodzenia i inne koszty
związane z zatrudnieniem (D.11)
— dane kwartalne

1

1

2

3

8

10

11

Koszty związane z zatrudnieniem:
podział według rodzajów działalności

Wszystkie zmienne: grupy
COFOG

10.12.2007
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Rok 2010: pierwsze przekazanie w 2011 r.

2010

2011

Lata 1995–2009: nie przekazuje się

1995–2009

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne: podział na
podsektory:

Lata 1995–2001: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2001

2010

Podział AN_F6†

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1980–1999: nie przekazuje się

1980–1999

Nie przekazuje się

Lata 1990–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–2007

2008

Lata 1980–1989: nie przekazuje się

1980–1989

Nie przekazuje się

1980–1989

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

11

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2)

11
22

PORTUGALIA

21.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

3

Zmienna/pozycja

Wszystkie zmienne:
—

—

5

Derogacja

Podział A60

Podział A31

Wszystkie zmienne

Przekazanie w terminie T + 36
miesięcy

Przekazanie w okresie T + 12
miesięcy
Lata 1980–1989: nie przekazuje się

21.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Nadwyżka operacyjna brutto oraz
dochód mieszany (B.2g + B.3g),
podatki związane z produkcją i importem (D.2), dotacje do
produkcji i importu (D.3), koszty
związane z zatrudnieniem (D.1),
wynagrodzenia i inne koszty
związane z zatrudnieniem (D.11)
— dane kwartalne

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1990–1994

2010

Wartość dodana brutto (B.1g):
»przetwórstwo przemysłowe« —
dane kwartalne

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje się

Lata 1995–2000: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

1

1

Nakłady brutto na środki trwałe
(P.51): podział AN_F6 — dane
kwartalne
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1990–1994

2010

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Lata 1990–1994: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1990–1994

2010

Lata 2000–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2009

2010

Lata 1990–1999: nie przekazuje się

1990–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1980–1999: nie przekazuje się

1980–1999

Nie przekazuje się

Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych: podział według trwałości — dane
kwartalne

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

Lata 1990–1994: nie przekazuje się

1990–1994

Nie przekazuje się

1

Eksport (P.6) i import (P.7): podział geograficzny: ceny roku poprzedniego
i
nawiązania
łańcuchowe

Rok 2007: pierwsze przekazanie w 2008 r.

2007

2008

3

Nakłady na środki trwałe: podział
AN_F6

Przekazanie w terminie T + 36
miesięcy
Lata 1980–1999: nie przekazuje się

1980–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1980–1989: nie przekazuje się

1980–1989

Nie przekazuje się

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2007

2008

Przekazanie w terminie T + 12

1999–2009

Lata 1999–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1999–2009

2010

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Ludność i zatrudnienie rezydentów — dane kwartalne

1

Zatrudnienie: podział według rodzajów działalności — osoby —
dane kwartalne

1

1

1

3

6, 7

Zatrudnienie: podział według rodzajów działalności — przepracowane godziny — dane kwartalne

Zatrudnienie: przepracowane godziny — dane roczne

Zatrudnienie: przepracowane godziny

Zmienne:
F.511 Akcje notowane
F.512 Akcje nienotowane
F.513 Pozostałe udziały kapitałowe

8

Podział geograficzny według sektorów S.2

10

Zatrudnienie: podział A6 — przepracowane godziny

Lata 2000–2006: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2006

2008

20

Budownictwo oraz podział na budynki mieszkalne i inne budynki

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2007

2009

22

Budownictwo oraz podział na budynki mieszkalne i inne budynki

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2007

2009

10.12.2007
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RUMUNIA

22.1. Derogacje do tablic
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

Przed 1995 r.

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne/pozycje —
dane roczne

Dane
retrospektywne
sprzed 1990 r.: nie przekazuje
się

Przed 1990 r.

Nie przekazuje się

1

Wszystkie zmienne/pozycje —
dane kwartalne

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1997

2008

1

Wszystkie zmienne/pozycje —
dane roczne

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1997

2008

2

Wszystkie zmienne: podsektory S1311, S1313 i S1314

Lata 1995–2000: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2000

2008

6, 7

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1997: nie przekazuje się

1995–1997

Nie przekazuje się

6, 7

Wszystkie zmienne, podsektory
sektora S.13

Lata 1998–2005: nie przekazuje się

1998–2005

Nie przekazuje się

10

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1997

2008

12

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1997

2008

13

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1997: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1997

2008

15

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Lata 2000–2003: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2003

2008

16

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Lata 2000–2003: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2003

2008

20

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2004: nie przekazuje się

2000–2004

Nie przekazuje się

22

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2008

2010

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

Wszystkie
odnośne
tablice

Wszystkie zmienne/pozycje —
dane kwartalne

Wszystkie
odnośne
tablice

22.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Dochód, oszczędności i wierzytelności netto (pozycje 13–26)- dane
kwartalne

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2008

2010

1

Ludność, zatrudnienie, koszty
związane z zatrudnieniem- dane
kwartalne

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Ludność, zatrudnienie, koszty
związane z zatrudnieniem —
dane roczne

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2007

2008

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1999

2010

1
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Nr tablicy

3

10

12

23.

Zmienna/pozycja

Zatrudnienie

Zatrudnienie w tysiącach przepracowanych godzin

Zatrudnienie w tysiącach osób

10.12.2007
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie w

Lata 2000–2001: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2001

2008

Dane
retrospektywne
sprzed 2000 r.: nie przekazuje
się

Przed 2000 r.

Nie przekazuje się

Lata 2000–2001: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2001

2008

Dane
retrospektywne
sprzed 2000 r.: nie przekazuje
się

Przed 2000 r.

Nie przekazuje się

Lata 2000–2001: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2000–2001

2008

Dane
retrospektywne
sprzed 2000 r.: nie przekazuje
się

Przed 2000 r.

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Derogacja

SŁOWENIA

23.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Wszystkie
właściwe
tablice

Zmienna/pozycja

Derogacja

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

6, 7

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2001: nie przekazuje się

1995–2001

Nie przekazuje się

11

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1998: nie przekazuje się

1995–1998

Nie przekazuje się

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Lata 2000–2003: nie przekazuje się

2000–2003

Nie przekazuje się

20

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

22

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

15, 16

23.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2005–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2005–2007

2008

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2004

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Wartość dodana brutto (B.1g),
ceny bieżące — dane kwartalne

1

Zatrudnienie, pracownicy i osoby
pracujące na własny rachunek:
przepracowane godziny
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Pierwsze
przekazanie

1995–1998

2008

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

Lata 2005–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

2005–2007

2008

Lata 2000–2004: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2004

2010

Lata 1995–1999: nie przekazuje się

1995–1999

Nie przekazuje się

Przekazywanie do 2010 r.
w terminie T + 12

2006–2009

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–1999

2010

Pierwsze przekazanie w 2010 r.

od 1995 r.

2010

Derogacja

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Zmienna/pozycja

Derogacja

2

Wszystkie zmienne: podsektory
S.1311, S.1313 oraz S.1314

Lata 1995–1998: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

3

Nakłady na środki trwałe, wszystkie
zmienne:
podział A6/A31/A60

Przekazanie w terminie T + 14
miesięcy

8

26

24.

Okres objęty
derogacją

Nr tablicy

3

Zatrudnienie: przepracowane godziny

Wszystkie zmienne

Budynki mieszkalne

L 324/75

SŁOWACJA

24.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Wszystkie
właściwe
tablice

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

1, 3, 5, 15,
16, 22

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego i nawiązania łańcuchowe

Lata 1995–1999: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–1999

2008

11

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2002: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1995–2002

2008

20

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2004: nie przekazuje się

2000–2004

Nie przekazuje się

22

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2003: nie przekazuje się

1995–2003

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

1995–2003

Nie przekazuje się

24.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Nakłady na środki trwałe: podział
AN_F6†

Lata 1995–2003: nie przekazuje się
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Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1995–2004: nie przekazuje się

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 1995–2010: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

1995–2010

2011

Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

6, 7

Zmienne
(skonsolidowane i nieskonsolidowane transakcje,
skonsolidowane i nieskonsolidowane bilanse):
F. 34 Instrumenty pochodne
F.51 Akcje i inne udziały kapitałowe, z wyjątkiem udziałów w funduszach wspólnego inwestowania
F.511 Akcje notowane
F.512 Akcje nienotowane
F.513 Pozostałe udziały kapitałowe
F.52 Udziały w funduszach
wspólnego inwestowania
F.611 — Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach
ubezpieczeń na życie
F.612 — Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych

6, 7

Wszystkie zmienne dotyczące
podsektorów — S.123 Pozostałe
instytucje pośrednictwa finansowego z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych
i
funduszy
emerytalnych — S.124 Pomocnicze instytucje finansowe

FINLANDIA

25.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

1

Zmienna/pozycja

Derogacja

Zmienne (dane kwartalne):
Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53)

Dane
retrospektywne
sprzed 1995 r.: nie przekazuje
się

1990–1994

Nie przekazuje się

Spożycie indywidualne instytucji
rządowych i samorządowych
(P.31)

Nie przekazuje się

od 1990 r.

Nie przekazuje się

Spożycie ogólnospołeczne instytucji rządowych i samorządowych
(P.32)

Nie przekazuje się

od 1990 r.

Nie przekazuje się

Spożycie indywidualne skorygowane (P.41)

Nie przekazuje się

od 1990 r.

Nie przekazuje się

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości — dane roczne

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

3

Przyrost rzeczowych środków obrotowych i nabycie pomniejszone
o rozdysponowanie aktywów
o wyjątkowej wartości według rodzajów działalności

Lata 1980–1999: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1980–1999

2009

3

Podział na urządzenia biurowe
(AN.111321) oraz urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne (AN111322)

Lata 1980–1994: nie przekazuje się

1980–1994

Nie przekazuje się

5

Podpodziały CP100 Edukacja

Rok
2014:
w 2015 r.

2014

2015

1980–2013

Nie przekazuje się

przekazanie

Lata 1980–2013: nie przekazuje się
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L 324/77
Okres objęty
derogacją

Pierwsze
przekazanie

Lata 1995–2004: nie przekazuje się

1995–2004

Nie przekazuje się

Urządzenia biurowe
(AN.111321) oraz urządzenia
radiowe,
telewizyjne i komunikacyjne
(AN111322)

Lata 2000–2004: nie przekazuje się

2000–2004

Nie przekazuje się

Urządzenia biurowe
(AN.111321) oraz urządzenia
radiowe,
telewizyjne i komunikacyjne
(AN111322)

Lata 1995–2004: nie przekazuje się

1995–2004

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze przekazanie

1980–1992

2009

1980–1992

2009

Okres objęty
derogacją

Pierwsze przekazanie

Lata 1990–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–2007

2008

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

6, 7

F.41, F.42: podział według sektorów S.11, S.12, S.14, S.15 i S.2

20

22

SZWECJA

26.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Wszystkie zmienne

Przekazanie w terminie T + 11

3

Wszystkie zmienne

Lata 1980–1992: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

3

Podział A60

Przekazanie w terminie T + 23
miesięcy

5

Wszystkie zmienne

Lata 1980–1992: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

8

Wszystkie zmienne

Przekazanie w terminie T + 11

26.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

1

Zmienna/pozycja

Zmienne (dane kwartalne):

Derogacja

Spożycie indywidualne (P.31)
Spożycie ogólnospołeczne (P.32)
Spożycie skorygowane (P.4)
Spożycie indywidualne skorygowane (P.41)
1

Eksport (P.6): podział geograficzny — dane kwartalne

Lata 1990–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–2007

2008

1

Import (P.7): podział geograficzny
— dane kwartalne

Lata 1990–2007: pierwsze
przekazanie w 2008 r.

1990–2007

2008
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Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

3

Podział na rodzaje działalności 50–52

Lata 1980–2003: nie przekazuje się

13

Sektor gospodarstw domowych

Do przekazania: S.14 + S.15

Podział na rodzaje działalności 50–52

Lata 2000–2003: nie przekazuje się

15, 16

10.12.2007
Okres objęty
derogacją

Pierwsze przekazanie

1980–2003

Nie przekazuje się

2000–2003

Nie przekazuje się

2000

Nie przekazuje się

Okres objęty
derogacją

Pierwsze przekazanie

Podział geograficzny
17, 18, 19

Podział na rodzaje działalności 50–52

Rok 2000: nie przekazuje się

Podział geograficzny

27.

WIELKA BRYTANIA

27.1. Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

1

Wszystkie właściwe zmienne: podział A6 — dane kwartalne

Lata 1990–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1990–2008

2009

1

Wszystkie właściwe zmienne: podział A6 — dane roczne

Lata 1980–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1980–2008

2009

15, 16

Wszystkie zmienne: ceny roku
poprzedniego

Lata 2000–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

2000–2007

2009

17, 18, 19

Wszystkie zmienne

Lata 2000, 2005: pierwsze
przekazanie w 2011 r.

2000, 2005

2011

20

Wszystkie zmienne

Lata 2000–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

2000–2008

2010

22

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2008: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

od 1995 r.

2010

Okres objęty
derogacją

Pierwsze przekazanie

Lata 1980–2008: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1980–2008

2009

27.2. Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

3

Zmienna/pozycja

Zmienne:

Derogacja

Produkcja globalna (P.1)
Zużycie pośrednie (P.2)
Wartość dodana brutto (B.1g)
6

Wszystkie zmienne — rachunki
skonsolidowane

Lata 1995–2009: pierwsze
przekazanie w 2010 r.

1995–2009

2010

10

Nakłady brutto na środki trwałe,
zatrudnienie w tysiącach przepracowanych godzin

Lata 1995–2007: pierwsze
przekazanie w 2009 r.

1995–2007

2009

13

Sektor gospodarstw domowych

Do przekazania: S.14 + S.15”

10.12.2007
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ROZPORZĄDZENIE NR 1393/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 13 listopada 2007 r.
dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych
w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1348/2000
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

W dniu 29 maja 2000 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych
dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych (4).
Główna treść tego rozporządzenia opiera się na postanowieniach konwencji.

(5)

W dniu 1 października 2004 r. Komisja przyjęła sprawozdanie na temat stosowania rozporządzenia (WE)
nr 1348/2000. W sprawozdaniu stwierdzono, że stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 — od chwili
wejścia w życie w 2001 r. — wpłynęło na ogólną poprawę i przyspieszenie procedury przekazywania dokumentów między państwami członkowskimi i doręczania tych
dokumentów, choć niektóre przepisy nie są jeszcze stosowane w sposób w pełni zadowalający.

(6)

Skuteczne i szybkie procedury sądowe w sprawach cywilnych wymagają przekazywania dokumentów sądowych i pozasądowych w szybkim i bezpośrednim trybie
między wyznaczonymi przez państwa członkowskie organami lokalnymi. Państwa członkowskie mogą wyrazić zamiar wyznaczenia tylko jednej jednostki przekazującej lub
przyjmującej dokumenty albo jednej jednostki odpowiedzialnej za obie te funkcje na okres pięciu lat. Decyzja taka
może być przedłużana co pięć lat.

(7)

Kryterium szybkości przekazu upoważnia do wykorzystania wszelkich właściwych środków, pod warunkiem że
spełnione są pewne warunki dotyczące czytelności i wiarygodności otrzymanego dokumentu. Bezpieczeństwo przekazu wymaga, aby do przekazywanego dokumentu
dołączyć standardowy formularz, który ma zostać wypełniony w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych miejsca doręczenia lub w innym języku
dopuszczonym przez dane państwo członkowskie.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania
do doręczania dokumentów upoważnionemu przedstawicielowi strony w państwie członkowskim, w którym toczy
się postępowanie, niezależnie od miejsca zamieszkania tej
strony.

(9)

Doręczenie dokumentu powinno nastąpić jak najszybciej,
a w każdym razie przed upływem miesiąca od dnia jego
wpłynięcia do jednostki przyjmującej.

(10)

W celu zapewnienia skuteczności niniejszego rozporządzenia możliwość odmowy doręczenia dokumentów powinna zostać ograniczona do sytuacji wyjątkowych.

(11)

Aby ułatwić przekazywanie dokumentów między państwami członkowskimi i doręczanie tych dokumentów,
należy stosować standardowe formularze załączone do niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 5 tiret drugie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Unia postawiła sobie za cel utrzymanie i rozwój unijnej
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
a w jej obrębie zapewnienie swobodnego przepływu osób.
W celu stworzenia takiej przestrzeni Wspólnota przyjmuje między innymi środki z zakresu współpracy sądowej
w sprawach cywilnych, niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego
wymaga poprawy i przyspieszenia przepływu między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych dotyczących spraw cywilnych lub handlowych
w ramach procedury doręczania tych dokumentów.

W akcie z dnia 26 maja 1997 r. (3) Rada przedstawiła konwencję w sprawie doręczania w państwach członkowskich
Unii Europejskiej dokumentów sądowych i pozasądowych
w sprawach cywilnych i handlowych i zaleciła, by państwa
członkowskie przyjęły ją zgodnie ze swoimi przepisami
konstytucyjnymi. Konwencja ta nie weszła w życie. Należy jednak nadal mieć na uwadze wyniki negocjacji w sprawie jej zawarcia.

(1) Dz.U. C 88 z 11.4.2006, str. 7.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2006 r. (Dz.U. C 303 E
z 13.12.2006, str. 69), wspólne stanowisko Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz.U. C 193 E z 21.8.2007, str. 13) oraz stanowisko
Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r.
(3) Dz.U. C 261 z 27.8.1997, str. 1. W dniu, w którym sporządzono tekst
konwencji, Rada przyjęła do wiadomości również sprawozdanie wyjaśniające na temat konwencji; znajduje się ono na str. 26 wspomnianego numeru Dziennika Urzędowego.

(4) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 37.
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Jednostka przyjmująca powinna poinformować odbiorcę
na piśmie, wykorzystując w tym celu standardowy formularz, że może on odmówić przyjęcia doręczanego dokumentu w momencie doręczenia lub zwrócić go do
jednostki przyjmującej w ciągu tygodnia, jeżeli dokument
ten nie został sporządzony w języku, który odbiorca rozumie, lub w języku urzędowym lub w jednym z języków
urzędowych miejsca doręczenia. Jeżeli adresat skorzystał
z prawa do odmowy przyjęcia dokumentu, zasada ta ma
również zastosowanie w przypadku kolejnych doręczeń.
Niniejsze zasady dotyczące odmowy przyjęcia dokumentu
powinny mieć również zastosowanie w przypadku doręczania dokumentów za pośrednictwem przedstawicieli
dyplomatycznych lub konsularnych, poczty oraz doręczeń
bezpośrednich. Powinno się wprowadzić regulację, zgodnie z którą za doręczenie dokumentu, który został zwrócony, może zostać uznane doręczenie na adres tłumaczenia
tego dokumentu.

(16)

W celu ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości
koszty wynikające z czynności urzędnika sądowego lub
właściwej osoby na mocy prawa państwa członkowskiego, do którego adresowane są dokumenty, powinny odpowiadać jednorazowej opłacie w stałej wysokości ustalonej
uprzednio przez to państwo członkowskie zgodnie z zasadami proporcjonalności i równego traktowania. Wymóg
dotyczący jednorazowej opłaty w stałej wysokości nie powinien uniemożliwiać państwom członkowskim wprowadzenia różnych opłat za różne rodzaje doręczenia, pod
warunkiem że państwa te stosują się do tych zasad.

(17)

Każde państwo członkowskie powinno mieć prawo do doręczania dokumentów osobom zamieszkałym w innym
państwie członkowskim bezpośrednio drogą pocztową —
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub równoważną przesyłką.

(13)

Szybki przekaz zakłada, że dokument zostanie doręczony
w ciągu kilku dni od jego wpłynięcia. Jeżeli jednak po upływie miesiąca dokument nadal nie został doręczony, jednostka przyjmująca powinna powiadomić o tym jednostkę
przekazującą. Upływ tego terminu nie powinien wiązać się
z koniecznością zwrotu dokumentu do jednostki przekazującej, jeżeli wciąż istnieje możliwość jego doręczenia
w rozsądnym terminie.

(18)

Wszystkie osoby mające interes prawny w postępowaniu
sądowym powinny mieć możliwość dokonywania doręczeń dokumentów sądowych bezpośrednio przez urzędników sądowych, innych urzędników lub inne właściwe
osoby w państwie członkowskim, do którego adresowane
są dokumenty, jeżeli prawo tego państwa członkowskiego
zezwala na tego typu bezpośredni sposób doręczania.

(14)

Jednostka przyjmująca powinna w dalszym ciągu podejmować wszelkie niezbędne działania w celu doręczenia
dokumentu również wówczas, gdy doręczenie nie było
możliwe w ciągu miesiąca, np. z powodu nieobecności pozwanego w miejscu zamieszkania w czasie urlopu lub
z powodu jego nieobecności w miejscu pracy w związku
z wyjazdem służbowym. Jednakże ażeby uniknąć sytuacji,
w której obowiązek podejmowania działań przez jednostkę przyjmującą w celu doręczenia dokumentu byłby
nieograniczony w czasie, jednostka przekazująca powinna
mieć możliwość wskazania w standardowym formularzu
terminu, po którego upływie doręczenie nie jest już
wymagane.

(19)

Komisja powinna sporządzić podręcznik zawierający informacje odpowiednie do właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, który powinien zostać
udostępniony w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Komisja i państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby zawarte
w podręczniku informacje były aktualne i kompletne,
zwłaszcza jeżeli chodzi o dane kontaktowe jednostek
przyjmujących i przekazujących.

(20)

Przy ustalaniu okresów i terminów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno się stosować przepisy
rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia
3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (2).

(21)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (3).

(22)

W szczególności Komisja powinna uzyskać uprawnienia
do aktualizowania zamieszczonych w załącznikach standardowych formularzy lub do wprowadzania do nich
zmian technicznych. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają służyć zmianie lub skreśleniu innych niż istotne
elementów niniejszego rozporządzenia, muszą zostać
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(12)

(15)

Ze względu na różnice proceduralne między państwami
członkowskimi konkretny termin doręczenia może być
różny w poszczególnych państwach członkowskich.
Z uwagi na tego typu sytuacje oraz potencjalne trudności,
jakie się z tym wiążą, niniejsze rozporządzenie powinno
określać system, w którym termin doręczenia ustala się na
podstawie przepisów obowiązujących w państwie członkowskim, do którego dokument jest adresowany. Jeśli jednak zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego
dokument należy doręczyć w pewnym określonym terminie, termin który należy brać pod uwagę w odniesieniu do
wnioskodawcy, powinien być terminem ustalonym
w przepisach tego państwa członkowskiego. Ten system
podwójnej daty istnieje jedynie w kilku państwach członkowskich. Państwa członkowskie, które stosują ten system,
powiadamiają o tym Komisję, która powinna opublikować
tę informację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz
udostępnić ją w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, utworzonej decyzją
Rady 2001/470/WE (1).

(1) Dz.U. L 174 z 27.6.2001, str. 25.

(2) Dz.U. L 124 z 8.6.1971, str. 1.
(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).
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(27)
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W stosunkach między państwami członkowskimi będącymi stronami umów lub porozumień dwustronnych lub
wielostronnych, które obejmują ten sam zakres zastosowania, a w szczególności protokołu załączonego do konwencji brukselskiej z dnia 27 września 1968 r. (1) oraz
konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. (2), niniejsze
rozporządzenie ma pierwszeństwo przed postanowieniami wymienionych aktów. Niniejsze rozporządzenie nie
stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub zawieraniu przez
państwa członkowskie umów lub porozumień mających
na celu przyspieszenie lub uproszczenie przekazywania
dokumentów, pod warunkiem że te umowy lub porozumienia są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
Informacje przekazywane na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być objęte odpowiednią ochroną. Kwestia
ta jest regulowana dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3) oraz
dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności
elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności
elektronicznej) (4).
Najpóźniej 1 czerwca 2011 r., a następnie raz na pięć lat
Komisja powinna dokonywać przeglądu stosowania niniejszego rozporządzenia i w razie konieczności proponować
odpowiednie zmiany.
Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą być
osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na skalę lub rezultaty działania, można je w większym stopniu osiągnąć na poziomie
wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule
niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.
Aby zwiększyć dostępność i czytelność przepisów, powinno się uchylić rozporządzenie (WE) nr 1348/2000 i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem.
Zgodnie z art. 3 protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, który to protokół jest załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo i Irlandia uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(1) Konwencja brukselska z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
(Dz.U. L 299 z 31.12.1972, str. 32; wersja skonsolidowana,
Dz.U. C 27 z 26.1.1998, str. 1).
(2) Konwencja haska z dnia 15 listopada 1965 r. w sprawie doręczeń zagranicznych dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych.
(3) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
(4) Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2006/24/WE (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 54).

(29)
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Zgodnie z art. 1 i 2 protokołu w sprawie stanowiska Danii, który to protokół jest załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego
rozporządzenia, nie jest nim związana ani objęta zakresem
jego zastosowania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1
Zakres zastosowania
1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, w sytuacji gdy konieczne jest przekazanie
dokumentu sądowego lub pozasądowego z jednego państwa
członkowskiego do drugiego, po to by go doręczyć. Rozporządzenie nie obejmuje w szczególności spraw skarbowych, celnych
czy administracyjnych ani odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania podczas sprawowania władzy publicznej (acta
iure imperii).
2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania, w przypadku gdy nie jest znany adres osoby, której należy doręczyć
dokument.
3. W niniejszym rozporządzeniu termin „państwo członkowskie” oznacza państwa członkowskie z wyjątkiem Danii.
Artykuł 2
Jednostki przekazujące i przyjmujące
1.
Każde państwo członkowskie wyznacza urzędników państwowych, organy lub inne osoby, zwane dalej „jednostkami
przekazującymi”, właściwe do przekazywania dokumentów sądowych lub pozasądowych, które mają zostać doręczone w innym
państwie członkowskim.
2.
Każde państwo członkowskie wyznacza urzędników państwowych, organy lub inne osoby, zwane dalej „jednostkami przyjmującymi”, właściwe do przyjmowania dokumentów sądowych
lub pozasądowych pochodzących z innego państwa członkowskiego.
3.
Państwo członkowskie może wyznaczyć jedną jednostkę
przekazującą i jedną jednostkę przyjmującą albo jedną jednostkę
pełniącą obie te funkcje. Państwa federalne, państwa, w których
obowiązuje więcej niż jeden system prawny, oraz państwa posiadające autonomiczne jednostki terytorialne mogą wyznaczyć więcej niż jedną jednostkę. Decyzja o wyznaczeniu jednostki
obowiązuje przez okres pięciu lat; jej obowiązywanie może być
przedłużane co pięć lat.
4. Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji następujące informacje:
a)

nazwy i adresy jednostek przyjmujących, o których mowa
w ust. 2 i 3;
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b)

obszar geograficzny objęty ich właściwością miejscową;

c)

dostępne sposoby odbioru dokumentów; oraz

d)

języki, w których można wypełniać standardowy formularz,
zawarty w załączniku I.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszystkie późniejsze
zmiany tych informacji.
Artykuł 3
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dopuszczone przez nie jako języki, w których może być wypełniony formularz.
4.
Przekazywane dokumenty i wszystkie inne przekazywane
pisma są zwolnione z konieczności uwierzytelnienia oraz innych
równoważnych formalności.
5. Jeżeli jednostka przekazująca chce, by wraz z poświadczeniem, o którym mowa w art. 10, zwrócono jej jeden egzemplarz
dokumentu, przesyła dany dokument w dwóch egzemplarzach.

Organ centralny
Każde państwo członkowskie wyznacza organ centralny, który
odpowiada za:
a)

udzielanie informacji jednostkom przekazującym;

b)

poszukiwanie rozwiązań w razie trudności przy przekazywaniu dokumentów, które mają zostać doręczone;

c)

przekazywanie — w wyjątkowych wypadkach i na wniosek
jednostki przekazującej — wniosku o doręczenie dokumentu właściwej jednostce przyjmującej.

Państwa federalne, państwa, w których obowiązuje więcej niż jeden system prawny, oraz państwa posiadające autonomiczne jednostki terytorialne mogą wyznaczyć więcej niż jeden organ
centralny.
ROZDZIAŁ II
DOKUMENTY SĄDOWE

Sekcja 1
Przekazywanie i doręczanie dokumentów sądowych
Artykuł 4
Przekazywanie dokumentów
1.
Dokumenty sądowe są przekazywane bezpośrednio i jak
najszybciej między jednostkami wyznaczonymi zgodnie z art. 2.

Artykuł 5
Tłumaczenie dokumentów
1. Jednostka przekazująca, której wnioskodawca oddaje dokument do przekazania, poucza wnioskodawcę, że adresat może odmówić przyjęcia dokumentu, jeżeli nie został on sporządzony
w jednym z języków, o których mowa w art. 8.
2. Wszelkie koszty związane z tłumaczeniem dokumentu poniesione przed jego przekazaniem pokrywa wnioskodawca, bez
uszczerbku dla ewentualnej późniejszej decyzji sądu lub właściwego organu w sprawie obciążenia kosztami.

Artykuł 6
Odbiór dokumentu przez jednostkę przyjmującą
1. Po wpłynięciu dokumentu jednostka przyjmująca przesyła
jednostce przekazującej najszybszym sposobem i w jak najkrótszym terminie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od
jego wpłynięcia, potwierdzenie odbioru na standardowym formularzu, zawartym w załączniku I.
2.
W przypadku gdy wniosek o doręczenie nie może zostać
zrealizowany ze względu na niekompletność przekazanych informacji lub dokumentów, jednostka przyjmująca kontaktuje się najszybszym sposobem z jednostką przekazującą w celu uzyskania
brakujących informacji lub dokumentów.

2.
Przekazywanie dokumentów, wniosków, potwierdzeń, dowodów odbioru, poświadczeń i wszystkich innych aktów między
jednostkami przekazującymi i jednostkami przyjmującymi może
odbywać się za pomocą wszelkich właściwych środków, pod warunkiem że treść przyjmowanego dokumentu jest wierna i zgodna z treścią dokumentu, który został wysłany, a wszystkie
widniejące na nim wpisy są łatwe do odczytania.

3.
W przypadku gdy wniosek o doręczenie wyraźnie wykracza poza zakres zastosowania niniejszego rozporządzenia lub gdy
z powodu niezgodności z warunkami formalnymi doręczenie jest
niemożliwe, wniosek i dokumenty są zwracane jednostce przekazującej niezwłocznie po ich wpłynięciu wraz z zawiadomieniem
o ich zwrocie na standardowym formularzu, zawartym
w załączniku I.

3.
Do przekazywanego dokumentu należy dołączyć wniosek
sporządzony na standardowym formularzu, zawartym w załączniku I. Formularz ten musi być wypełniony w języku urzędowym
państwa członkowskiego, do którego przekazywane są dokumenty, lub jeżeli w tym państwie członkowskim jest kilka języków
urzędowych — w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych miejsca, w którym ma nastąpić doręczenie, lub w innym
języku wskazanym jako dopuszczalny przez to państwo członkowskie. Każde państwo członkowskie wskazuje język urzędowy
lub języki urzędowe instytucji Unii Europejskiej inne niż własny,

4. Jeśli jednostka przyjmująca, która otrzymała dokument do
doręczenia, nie jest właściwa miejscowo do dokonania doręczenia, przekazuje go wraz z wnioskiem o doręczenie do właściwej
miejscowo jednostki przyjmującej w tym samym państwie członkowskim, jeżeli wniosek spełnia warunki art. 4 ust. 3, i powiadamia o tym fakcie jednostkę przekazującą, wypełniając w tym celu
standardowy formularz, zawarty w załączniku I. Właściwa miejscowo jednostka przyjmująca powiadamia jednostkę przekazującą o wpłynięciu dokumentu zgodnie z ust. 1.
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Artykuł 7
Doręczanie dokumentów
1. Jednostka przyjmująca doręcza dokument samodzielnie lub
zleca jego doręczenie albo zgodnie z prawem państwa członkowskiego, do którego są adresowane dokumenty, albo w szczególny
sposób wskazany przez jednostkę przekazującą, o ile jest on
zgodny z prawem tego państwa członkowskiego.
2.
Jednostka przyjmująca podejmuje wszelkie konieczne działania, by dokument został doręczony jak najszybciej, a w każdym
razie nie później niż miesiąc od jego wpłynięcia. Jeśli doręczenie
w ciągu miesiąca nie było możliwe, jednostka przyjmująca:
a)

b)

powiadamia o tym niezwłocznie jednostkę przekazującą,
przesyłając odpowiednią informację na standardowym formularzu, zawartym w załączniku I i wypełniając go zgodnie
z warunkami określonymi w art. 10 ust. 2; oraz
w dalszym ciągu podejmuje wszelkie niezbędne działania
w celu doręczenia dokumentu, jeżeli doręczenie w rozsądnym terminie wydaje się możliwe, chyba że jednostka przekazująca wskazała inaczej.

Artykuł 8
Odmowa przyjęcia dokumentu
1.
Jednostka przyjmująca informuje adresata na standardowym formularzu, zawartym w załączniku II o możliwości odmowy przyjęcia doręczanego dokumentu w momencie doręczenia
lub poprzez zwrócenie go w ciągu tygodnia do jednostki przyjmującej, jeżeli nie został on sporządzony w jednym z języków
określonych poniżej ani nie dołączono do niego tłumaczenia na
jeden z następujących języków:
a)

język, który adresat rozumie;
lub

b)

język urzędowy państwa członkowskiego, do którego adresowane są dokumenty, lub jeżeli w tym państwie członkowskim jest kilka języków urzędowych — język urzędowy lub
jeden z języków urzędowych miejsca, w którym ma nastąpić
doręczenie.

2.
W przypadku gdy jednostka przyjmująca została powiadomiona, że adresat odmówił przyjęcia dokumentu zgodnie z ust. 1,
niezwłocznie powiadamia o tym jednostkę przekazującą, przesyłając w tym celu poświadczenie określone w art. 10, i zwraca jej
wniosek oraz dokumenty, które wymagają tłumaczenia.
3.
Jeżeli adresat odmówił przyjęcia dokumentu zgodnie
z ust. 1, rozwiązaniem takiej sytuacji może być, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, doręczenie adresatowi tłumaczenia dokumentu na jeden z języków określonych w ust. 1.
W takim przypadku datą doręczenia jest data doręczenia dokumentu wraz z jego tłumaczeniem zgodnie z prawem państwa
członkowskiego, do którego dokument jest adresowany. Jeśli jednak zgodnie z prawem państwa członkowskiego dokument należy doręczyć w pewnym określonym terminie, data, którą należy
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brać pod uwagę w odniesieniu do wnioskodawcy, powinna być
datą doręczenia pierwotnego dokumentu, ustaloną zgodnie
z art. 9 ust. 2.
4.
Ustępy 1, 2 i 3 mają zastosowanie do przewidzianych
w sekcji 2 sposobów przekazywania i doręczania dokumentów
sądowych.
5. Do celów ust. 1 przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni w przypadku doręczenia zgodnie z art. 13 lub organ albo
osoba w przypadku doręczenia zgodnie z art. 14 informują adresata o możliwości odmowy przyjęcia dokumentu oraz o obowiązku przesłania każdego dokumentu, którego przyjęcia
odmówił, odpowiednio do takiego przedstawiciela, organu lub
osoby.

Artykuł 9
Data doręczenia
1. Nie naruszając art. 8, datę doręczenia dokumentu na podstawie art. 7 określa się zgodnie z prawem państwa członkowskiego, do którego taki dokument jest adresowany.
2. Jeśli jednak zgodnie z prawem państwa członkowskiego dokument należy doręczyć w pewnym określonym terminie, datą,
którą należy brać pod uwagę w odniesieniu do wnioskodawcy,
jest data ustalona w przepisach tego państwa członkowskiego.
3.
Ustępy 1–2 mają zastosowanie do przewidzianych w sekcji 2 sposobów przekazywania i doręczania dokumentów
sądowych.

Artykuł 10
Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego
dokumentu
1. Po zakończeniu formalności związanych z doręczeniem dokumentu wystawia się odpowiednie poświadczenie na standardowym formularzu, zawartym w załączniku I, które jest następnie
przesyłane jednostce przekazującej wraz z kopią doręczonego dokumentu, jeśli zastosowanie ma art. 4 ust. 5.
2. Poświadczenie wypełnia się w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, z którego
pochodzi dokument, lub w innym języku, który został wskazany
przez to państwo członkowskie jako dopuszczalny. Każde państwo członkowskie wskazuje język urzędowy lub języki urzędowe instytucji Unii Europejskiej inne niż własny, dopuszczone
przez nie jako języki, w których może być wypełniony formularz.

Artykuł 11
Koszty doręczenia
1. Doręczenie dokumentów sądowych pochodzących z innego państwa członkowskiego nie wiąże się z koniecznością uiszczenia lub zwrotu opłat bądź kosztów za usługi świadczone przez
państwo członkowskie, do którego takie dokumenty są
adresowane.
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Artykuł 15

2.
Wnioskodawca jest jednak zobowiązany do zapłacenia lub
zwrotu kosztów związanych z:
a)

czynnościami urzędnika sądowego lub innej właściwej osoby na mocy prawa państwa członkowskiego, do którego
adresowane są dokumenty;

b)

wykorzystaniem szczególnej formy doręczenia.

Doręczanie bezpośrednie
Wszystkie osoby mające interes prawny w postępowaniu sądowym mogą dokonywać doręczeń dokumentów sądowych bezpośrednio przez urzędników sądowych, innych urzędników lub
inne właściwe osoby w państwie członkowskim, do którego adresowane są dokumenty, jeżeli prawo tego państwa członkowskiego zezwala na tego typu bezpośredni sposób doręczania.

Koszty z tytułu czynności urzędnika sądowego lub osoby właściwej z mocy prawa państwa członkowskiego, do którego adresowane są dokumenty, powinny odpowiadać jednorazowej opłacie
w stałej wysokości ustalonej uprzednio przez to państwo członkowskie zgodnie z zasadą proporcjonalności i równego traktowania. Państwa członkowskie informują Komisję o wysokości
takich stałych opłat.

Sekcja 2
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ROZDZIAŁ III
DOKUMENTY POZASĄDOWE

Artykuł 16
Przekazywanie
Dokumenty pozasądowe mogą być przekazywane do doręczenia
w innym państwie członkowskim zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Inne sposoby przekazywania i doręczania wdokumentów
sądowych

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 12
Artykuł 17

Przekazywanie dokumentów drogą konsularną lub
dyplomatyczną
W wyjątkowych okolicznościach każde państwo członkowskie,
chcąc przekazać jednostkom innego państwa członkowskiego
wyznaczonym na mocy art. 2 lub 3 dokumenty sądowe, które
mają zostać doręczone, może skorzystać z drogi konsularnej lub
dyplomatycznej.

Przepisy wykonawcze
Środki mające służyć zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia związane z aktualizacją standardowych
formularzy zawartych w załącznikach I i II lub z wprowadzaniem
do nich zmian technicznych przyjmuje się zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 2.
Artykuł 18

Artykuł 13
Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli
dyplomatycznych lub konsularnych
1.
Każde państwo członkowskie może dokonywać doręczenia
dokumentów sądowych osobom przebywającym na terytorium
innego państwa członkowskiego bez stosowania jakichkolwiek
form przymusu bezpośrednio przez swoich przedstawicieli
dyplomatycznych lub konsularnych.

Komitet
1.

Komisję wspiera komitet.

2. W przypadku wszelkich odesłań do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
Artykuł 19
Niewdanie się w spór przez pozwanego

2.
Każde państwo członkowskie może oświadczyć zgodnie
z art. 23 ust. 1, że nie wyraża zgody na ten sposób doręczania na
swoim terytorium, chyba że dokumenty mają zostać doręczone
obywatelowi państwa członkowskiego, z którego dokumenty
pochodzą.

Artykuł 14

1. W przypadku gdy konieczne było przekazanie do doręczenia w innym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami
niniejszego rozporządzenia, pozwu lub równoważnego dokumentu, a pozwany nie wdał się w spór, orzeczenia nie wydaje się
do czasu ustalenia:
a)

że dokument został doręczony w sposób przewidziany przez
prawo państwa członkowskiego, do którego był adresowany, względem dokumentów wystawionych w postępowaniach krajowych w odniesieniu do osób znajdujących się na
terytorium tego państwa; lub

b)

że dokument został wręczony osobiście pozwanemu lub oddany w miejscu jego zamieszkania w inny sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu;

Doręczanie drogą pocztową
Każde państwo członkowskie może doręczać dokumenty sądowe osobom zamieszkałym w innym państwie członkowskim
bezpośrednio drogą pocztową — listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub równoważną przesyłką.
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oraz że w każdym z wyżej wymienionych wypadków został doręczony w czasie pozwalającym pozwanemu na obronę.
2.
Każde państwo członkowskie może oświadczyć, zgodnie
z art. 23 ust. 1, że jego sądy, nie naruszając ust. 1, mogą wydać
orzeczenie, nawet jeśli nie otrzymają poświadczenia doręczenia,
o ile spełnione są następujące warunki:

L 324/85

2. Niniejsze rozporządzenie nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub zawieraniu przez poszczególne państwa członkowskie umów lub porozumień mających na celu przyspieszenie lub
uproszczenie przekazywania dokumentów, pod warunkiem
że te umowy lub porozumienia są zgodne z niniejszym
rozporządzeniem.
3.

Państwa członkowskie przesyłają do Komisji:

a)

dokument został przekazany w jeden ze sposobów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu;

a)

kopie zawartych między sobą umów lub porozumień, o których mowa w ust. 2, oraz projekty umów lub porozumień,
które zamierzają zawrzeć; oraz

b)

od daty przekazania dokumentu upłynął okres nie krótszy
niż sześć miesięcy, który sędzia uznaje w danym przypadku
za wystarczająco długi;

b)

każde wypowiedzenie tych umów lub porozumień oraz
wszelkie wprowadzone do nich zmiany.

c)

pomimo należytych starań nie uzyskano żadnego poświadczenia od właściwych władz lub organów państwa członkowskiego, do którego adresowane były dokumenty.

3. W nagłych przypadkach, bez względu na przepisy ust. 1 i 2,
sędzia może zarządzić środki tymczasowe lub zabezpieczające.
4.
W przypadku gdy konieczne było przekazanie do doręczenia w innym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami
niniejszego rozporządzenia, pozwu lub równoważnego dokumentu, a przeciw pozwanemu, który nie wdał się w spór, wydano orzeczenie, sędzia może zwolnić pozwanego od skutku
upływu terminu odwołania, jeżeli spełnione zostały następujące
warunki:

Artykuł 21
Pomoc prawna
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na stosowanie art. 23
Konwencji dotyczącej procedury cywilnej z dnia 17 lipca 1905 r.,
art. 24 Konwencji dotyczącej procedury cywilnej z dnia 1 marca 1954 r. ani art. 13 Konwencji o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych z dnia
25 października 1980 r. w stosunkach między państwami członkowskimi będącymi stronami tych konwencji.
Artykuł 22
Ochrona przekazywanych informacji

a)

b)

pozwany nie z własnej winy nie zapoznał się z dokumentem
w czasie umożliwiającym mu podjęcie obrony lub nie dowiedział się o orzeczeniu w czasie umożliwiającym mu złożenie
odwołania; oraz

1.
Informacje, w tym dane osobowe, przekazywane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane przez jednostkę przyjmującą wyłącznie do celów, w jakich zostały
przekazane.

środki pozwanego nie wydają się bezpodstawne.

Wniosek o takie zwolnienie należy złożyć w rozsądnym terminie
od chwili zapoznania się przez pozwanego z treścią orzeczenia.
Każde państwo członkowskie może oświadczyć, zgodnie z art. 23
ust. 1, że taki wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeżeli złożono go
po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, przy czym
termin ten nie może być w żadnym wypadku krótszy niż jeden
rok, licząc od dnia wydania orzeczenia.
5.
Ustęp 4 nie ma zastosowania do orzeczeń dotyczących statusu lub zdolności prawnych osób.

2. Jednostki przyjmujące zapewniają poufność tych informacji zgodnie ze swoim prawem krajowym.
3. Ustępy 1 i 2 nie wpływają na przepisy krajowe przyznające
osobom, których dotyczą dane, prawo do informacji na temat
sposobu wykorzystywania danych przekazanych na podstawie
niniejszego rozporządzenia.
4.
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla
dyrektyw 95/46/WE i 2002/58/WE.
Artykuł 23
Przekazywanie informacji i publikacja

Artykuł 20
Związek z innymi umowami lub porozumieniami,
których stronami są państwa członkowskie
1.
W kwestiach objętych zakresem zastosowania niniejszego
rozporządzenia jego przepisy są nadrzędne wobec postanowień
dwustronnych lub wielostronnych umów lub porozumień zawartych przez państwa członkowskie, a w szczególności wobec
art. IV protokołu do konwencji brukselskiej z 1968 r. oraz konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r.

1.
Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje,
o których mowa w art. 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 i 19. Państwa członkowskie informują Komisję o tym, czy zgodnie z ich prawem krajowym dokument należy doręczyć w określonym terminie,
o czym mowa w art. 8 ust. 3 i w art. 9 ust. 2.
2. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
informacje przekazane zgodnie z ust. 1 z wyjątkiem adresów i innych danych kontaktowych jednostek i organów centralnych
oraz obszarów geograficznych objętych ich właściwością.
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3.
Komisja sporządza, a następnie regularnie aktualizuje podręcznik zawierający informacje, o których mowa w ust. 1, i udostępnia go w formie elektronicznej, w szczególności w ramach
europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Artykuł 24

10.12.2007
Artykuł 25
Uchylenie

1. Rozporządzenie (WE) nr 1348/2000 traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.
Wszelkie odniesienia do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku III.

Przegląd
Najpóźniej 1 czerwca 2011 r., a następnie raz na pięć lat Komisja
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporządzenia, zwracając uwagę
w szczególności na skuteczność działania jednostek wyznaczonych na mocy art. 2 oraz na stosowanie w praktyce art. 3 lit. c)
i art. 9. W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą wnioski dotyczące dostosowania niniejszego rozporządzenia do zmian
w systemie powiadamiania.

Artykuł 26
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 listopada 2008 r.,
z wyjątkiem art. 23, który stosuje się od dnia 13 sierpnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.
Sporządzono w Strasburgu dnia 13 listopada 2007 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK III
TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 1348/2000

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 1 pierwsze zdanie

—

Artykuł 1 ust. 1 drugie zdanie

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 1 ust. 2

—

Artykuł 1 ust. 3

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 7 ust. 2 pierwsze zdanie

Artykuł 7 ust. 2 pierwsze zdanie

Artykuł 7 ust. 2 drugie zdanie

Artykuł 7 ust. 2 drugie zdanie wprowadzające i art. 7
ust. 2 lit. a)

—

Artykuł 7 ust. 2 lit. b)

Artykuł 7 ust. 2 trzecie zdanie

—

Artykuł 8 ust. 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 8 ust. 1 zdanie wprowadzające

Artykuł 8 ust. 1 lit. a)

Artykuł 8 ust. 1 lit. b)

Artykuł 8 ust. 1 lit. b)

Artykuł 8 ust. 1 lit. a)

Artykuł 8 ust. 2

Artykuł 8 ust. 2

—

Artykuł 8 ust. 3–5

Artykuł 9 ust. 1 i 2

Artykuł 9 ust. 1 i 2

Artykuł 9 ust. 3

—

—

Artykuł 9 ust. 3

Artykuł 10

Artykuł 10

Artykuł 11 ust. 1

Artykuł 11 ust. 1

Artykuł 11 ust. 2

Artykuł 11 ust. 2 akapit pierwszy

—

Artykuł 11 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 12

Artykuł 12

Artykuł 13

Artykuł 13

Artykuł 14 ust. 1

Artykuł 14

Artykuł 14 ust. 2

—

Artykuł 15 ust. 1

Artykuł 15

Artykuł 15 ust. 2

—

Artykuł 16

Artykuł 16

Artykuł 17 zdanie wprowadzające

Artykuł 17

Artykuł 17 lit. a) do c)

—

Artykuł 18 ust. 1 i 2

Artykuł 18 ust. 1 i 2
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Rozporządzenie (WE) nr 1348/2000

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 18 ust. 3

—

Artykuł 19

Artykuł 19

Artykuł 20

Artykuł 20

Artykuł 21

Artykuł 21

Artykuł 22

Artykuł 22

Artykuł 23 ust. 1

Artykuł 23 ust. 1 zdanie pierwsze

—

Artykuł 23 ust. 1 drugie zdanie

Artykuł 23 ust. 2

Artykuł 23 ust. 2

—

Artykuł 23 ust. 3

Artykuł 24

Artykuł 24

Artykuł 25

—

—

Artykuł 25

—

Artykuł 26

Załącznik

Załącznik I

—

Załącznik II

—

Załącznik III
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ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1394/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz
rozporządzenie (WE) nr 726/2004
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

określenia. Gdy produkty opierają się na żywotnych komórkach lub tkankach, działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne powinno być uważane za
główny sposób działania. Należy również sprecyzować, że
produkty nieobjęte definicją produktu leczniczego,
jak i produkty wytwarzane wyłącznie z materiałów nieżywotnych, które działają głównie poprzez środki fizyczne,
nie mogą z definicji być produktami leczniczymi terapii
zaawansowanej.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),
po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE i dyrektywami o wyrobach medycznych podstawę oceny, który system regulacji
stosuje się do mieszanek produktów leczniczych i wyrobów medycznych, stanowi główny sposób działania produktu mieszanego. Jednak stopień złożoności mieszanek
produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających żywotne komórki lub tkanki wymaga szczególnego
podejścia. W przypadku tych produktów, niezależnie od
roli wyrobu medycznego, działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne tych komórek lub tkanek
powinno być uważane za główny sposób działania produktu mieszanego. Takie produkty mieszane powinny zawsze podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia.

(5)

Ze względu na nowość, złożoność i techniczną specyfikę
produktów leczniczych terapii zaawansowanej potrzebne
są specjalnie dostosowane i zharmonizowane zasady zapewniające swobodny przepływ tych produktów w ramach Wspólnoty oraz efektywne funkcjonowanie rynku
wewnętrznego w sektorze biotechnologii.

(6)

Niniejsze rozporządzenie stanowi lex specialis, które wprowadza przepisy dodatkowe do przepisów określonych
w dyrektywie 2001/83/WE. Zakres niniejszego rozporządzenia powinien obejmować regulację w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, które
przeznaczone są do wprowadzenia do obrotu w państwach członkowskich i wytwarzane są metodami przemysłowymi albo metodą obejmującą proces przemysłowy
zgodnie z ogólnym zakresem wspólnotowego prawodawstwa farmaceutycznego określonego w tytule II dyrektywy
2001/83/WE. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej
wytwarzane w sposób niesystematyczny zgodnie ze szczegółowymi normami jakości i stosowane w tym samym
państwie członkowskim w szpitalu na wyłączną odpowiedzialność praktykującego lekarza, w celu realizacji indywidualnego przepisu lekarskiego na produkt wykonany na
zamówienie dla konkretnego pacjenta powinny być wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu niepodważalności odpowiednich
przepisów wspólnotowych dotyczących jakości i
bezpieczeństwa.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Nowe postępy nauki w dziedzinie biotechnologii komórkowej i molekularnej doprowadziły do rozwoju terapii
zaawansowanych, takich jak terapia genowa, somatyczna
terapia komórkowa i inżynieria tkankowa. Ta rodząca się
gałąź biomedycyny oferuje nowe możliwości leczenia chorób oraz dysfunkcji ciała ludzkiego.

(2)

W zakresie, w jakim produkty terapii zaawansowanej
przedstawiane są jako produkty posiadające zdolność leczenia lub profilaktyki chorób u ludzi lub jako produkty,
które mogą być stosowane lub podawane ludziom w celu
przywrócenia, poprawy lub modyfikowania czynności
fizjologicznych poprzez wykorzystanie głównie działania
farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego, produkty te są uważane za biologiczne produkty
lecznicze w rozumieniu załącznika I do dyrektywy
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi (3) w związku z definicją produktu leczniczego zawartą w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy. Z tego względu podstawowym celem wszelkich zasad regulujących ich
produkcję, dystrybucję i stosowanie musi być ochrona
zdrowia publicznego.

(3)

Złożone produkty terapeutyczne wymagają dokładnych
definicji prawnych dla zachowania jasności. Produkty
lecznicze terapii genowej oraz produkty lecznicze somatycznej terapii komórkowej zostały zdefiniowane w załączniku I do dyrektywy 2001/83/WE, lecz definicja
prawna produktów inżynierii tkankowej nadal wymaga

(1) Dz.U. C 309 z 16.12.2006, str. 15.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 30 października 2007 r.
(3) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 (Dz.U. L 378 z 27.12.2006,
str. 1).
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Uregulowania prawne dotyczące produktów leczniczych
terapii zaawansowanej na poziomie Wspólnoty nie powinny kolidować z decyzjami państw członkowskich o zezwoleniu na wykorzystywanie konkretnych rodzajów
komórek ludzkich, takich jak zarodkowe komórki macierzyste czy komórki zwierzęce. Nie powinny one także
wpływać na stosowanie ustawodawstwa krajowego zakazującego lub ograniczającego sprzedaż, dostarczanie lub
stosowanie produktów leczniczych zawierających takie
komórki, składających się z nich lub sporządzonych na ich
bazie.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej, a także uwzględnia Konwencję Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny:
konwencja o prawach człowieka i biomedycynie.

(9)

Wszystkie pozostałe współczesne biotechnologiczne produkty lecznicze podlegające obecnie uregulowaniom prawnym na poziomie Wspólnoty zostały już objęte
scentralizowaną procedurą wydawania pozwoleń, w ramach której Europejska Agencja Leków ustanowiona
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającym
wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi (1) (zwana dalej „agencją”)
przeprowadza według najwyższych istniejących standardów
jednolitą naukową ocenę jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu. Procedura ta powinna być również
obowiązkowa dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej w celu przezwyciężenia niedostatku odpowiednich
kompetencji we Wspólnocie, zapewnienia wysokiego poziomu naukowej oceny tych produktów we Wspólnocie,
utrzymania zaufania pacjentów i pracowników służby zdrowia do tej oceny oraz ułatwienia tym innowacyjnym technologiom dostępu do rynku Wspólnoty.

(10)

(11)

Ocena produktów leczniczych terapii zaawansowanej często wymaga bardzo konkretnych kompetencji, wykraczających poza tradycyjną farmację i obejmujących obszary
z pogranicza innych sektorów, takich jak biotechnologia i wyroby medyczne. Z tego względu odpowiednim
krokiem jest powołanie w ramach agencji Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych, który powinien odpowiadać za
przygotowanie projektu opinii dotyczącej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności każdego produktu leczniczego terapii zaawansowanej, przedkładanej do ostatecznego
zatwierdzenia przez Komitet ds. Produktów Leczniczych
Stosowanych u Ludzi działający w ramach agencji. Ponadto Komitet ds. Terapii Zaawansowanych powinien również
być konsultowany w zakresie oceny wszelkich innych produktów leczniczych wymagającej konkretnych kompetencji zgodnych z obszarem właściwości komitetu.
Komitet ds. Terapii Zaawansowanych powinien reprezentować najwyższe dostępne kompetencje dotyczące
produktów leczniczych terapii zaawansowanej we Wspólnocie. Skład Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych powinien zapewniać właściwe uwzględnienie obszarów nauki

(1) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006.
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mających odniesienie do terapii zaawansowanych, w tym
terapii genowej, terapii komórkowej, inżynierii tkankowej,
wyrobów medycznych, nadzoru farmaceutycznego i etyki. Należy również zapewnić reprezentację stowarzyszeń
pacjentów i klinicystów posiadających naukowe doświadczenie z produktami leczniczymi terapii zaawansowanej.

(12)

Dla zapewnienia naukowej spójności oraz efektywności
systemu agencja powinna zapewnić koordynację działań
między Komitetem ds. Terapii Zaawansowanych oraz jej
innymi komitetami, grupami doradczymi i grupami roboczymi, szczególnie Komitetem ds. Produktów Leczniczych
Stosowanych u Ludzi, Komitetem ds. Sierocych Produktów Leczniczych oraz Grupą Roboczą ds. Doradztwa
Naukowego.

(13)

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej powinny podlegać tym samym zasadom regulacyjnym co inne typy
biotechnologicznych produktów leczniczych. Mogą jednak
istnieć wysoce szczegółowe wymagania techniczne,
w szczególności w odniesieniu do rodzaju i ilości jakościowych danych przedklinicznych i klinicznych niezbędnych
do wykazania jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu. Wymogi te zostały już określone w załączniku I do
dyrektywy 2001/83/WE dla produktów leczniczych terapii
genowej i produktów leczniczych somatycznej terapii komórkowej, należy je więc określić dla produktów inżynierii
tkankowej. Zastosowana w tym celu procedura powinna zapewniać wystarczającą elastyczność, umożliwiającą dostosowywanie się do szybkiej ewolucji nauki i technologii.

(14)

Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanawia normy jakości i bezpiecznego oddawania,
pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania,
przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek ludzkich.
Niniejsze rozporządzenie nie powinno stanowić odstępstwa
od podstawowych zasad ustanowionych w dyrektywie
2004/23/WE, lecz powinno je uzupełniać dodatkowymi
wymogami tam, gdzie jest to właściwe. W przypadku produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających
komórki lub tkanki ludzkie dyrektywa 2004/23/WE powinna mieć zastosowanie tylko w odniesieniu do oddawania,
pobierania i testowania, gdyż pozostałe aspekty objęte są niniejszym rozporządzeniem.

(15)

W odniesieniu do oddawania ludzkich komórek lub tkanek należy szanować takie zasady, jak anonimowość dawcy i biorcy, altruizm dawcy oraz solidarność między
dawcą i biorcą. Co do zasady, komórki i tkanki ludzkie zawarte w produktach leczniczych terapii zaawansowanej
powinny być pobierane w oparciu o dobrowolne i honorowe dawstwo. Należy ponaglić państwa członkowskie do
podjęcia wszelkich koniecznych kroków w celu zachęcenia do silnego zaangażowania sektora publicznego i o celach niezarobkowych (non-profit) w pobieranie ludzkich
komórek lub tkanek, jako że dobrowolne i honorowe oddawanie komórek i tkanek może przyczyniać się do wysokich norm bezpieczeństwa dotyczących komórek i tkanek,
a tym samym do ochrony zdrowia ludzkiego.

(2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 48.
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Badania kliniczne dotyczące produktów leczniczych terapii zaawansowanej powinny być prowadzone zgodnie
z nadrzędnymi zasadami i wymogami etycznymi ustanowionymi dyrektywą 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań
klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do
stosowania przez człowieka (1). Dyrektywa Komisji
2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalająca zasady
oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania
produkcji oraz przywozu takich produktów (2) powinna
jednak zostać dostosowana poprzez ustanowienie specjalnych zasad skonstruowanych w celu pełnego uwzględnienia specyficznych właściwości technicznych produktów
leczniczych terapii zaawansowanej.

(17)

Wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej powinno być zgodne z zasadami dobrej praktyki
wytwarzania określonymi w dyrektywie Komisji
2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań (3), a w razie konieczności wytwarzanie takich produktów powinno być dostosowane
w sposób odzwierciedlający ich szczególny charakter. Należy ponadto sformułować konkretne wytyczne dotyczące
produktów leczniczych terapii zaawansowanej, aby w sposób właściwy odzwierciedlić szczególny charakter procesu
ich wytwarzania.

(18)

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej mogą zawierać
w sobie wyroby medyczne lub aktywne wyroby medyczne
do implantacji. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa wyroby te powinny spełniać
zasadnicze wymogi ustanowione odpowiednio dyrektywą
Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą
wyrobów medycznych (4) i dyrektywą Rady 90/385/EWG
z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (5). Wyniki oceny
części wyrobu medycznego lub części aktywnego wyrobu
medycznego do implantacji dokonanej przez jednostkę
notyfikowaną zgodnie z tymi dyrektywami powinny być
uwzględnione przez agencję w ocenie produktu leczniczego terapii skojarzonej zaawansowanej przeprowadzonej
na mocy niniejszego rozporządzenia.

(19)

Do specyfiki technicznej produktów leczniczych terapii
zaawansowanej należy dostosować, poprzez ustanowienie
szczegółowych zasad dotyczących tych produktów, wymogi określone w dyrektywie 2001/83/WE w odniesieniu

(1) Dz.U. L 121 z 1.5.2001, str. 34. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006.
(2) Dz.U. L 91 z 9.4.2005, str. 13.
(3) Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 22.
(4) Dz.U. L 169 z 12.7.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 247 z 21.9.2007, str. 21).
(5) Dz.U. L 189 z 20.7.1990, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2007/47/WE.
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do podsumowania właściwości produktu, etykietowania i ulotki dołączonej do opakowania. Zasady te powinny być w pełni zgodne z prawem pacjenta do poznania
pochodzenia wszelkich tkanek i komórek wykorzystywanych przy przygotowaniu produktów leczniczych terapii
zaawansowanej, przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości dawcy.
(20)

Kontrola skuteczności i skutków niepożądanych to kluczowy aspekt regulacji dotyczącej produktów leczniczych terapii zaawansowanej. We wniosku o pozwolenie na
wprowadzenie do obrotu wnioskodawca powinien zatem
szczegółowo określić czy, a jeżeli tak — jakie środki są
przewidziane dla zapewnienia takiej kontroli. Tam, gdzie
jest to uzasadnione względami zdrowia publicznego, posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu powinien
być także zobowiązany do stworzenia odpowiedniego systemu zarządzania ryzykiem związanym z produktami leczniczymi terapii zaawansowanej.

(21)

Stosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga określenia wytycznych, które mają zostać opracowane przez
agencję albo przez Komisję. Należy przeprowadzić publiczne konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z organami państw członkowskich
oraz z przemysłem, tak aby umożliwić zgromadzenie specjalistycznej wiedzy dostępnej w tej dziedzinie w ograniczonym zakresie i zapewnić proporcjonalność. Wytyczne
w sprawie badań klinicznych oraz w sprawie dobrych
praktyk wytwarzania powinny zostać sformułowane możliwie jak najprędzej, najlepiej w pierwszym roku od wejścia w życie i przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego
rozporządzenia.

(22)

System zapewniający możliwość całościowego monitorowania drogi pacjenta oraz produktu i jego materiałów
wyjściowych jest niezbędnym elementem kontroli bezpieczeństwa produktów leczniczych terapii zaawansowanej.
Przy tworzeniu i utrzymywaniu takiego systemu należy zapewnić spójność i zgodność z wymogami dotyczącymi
monitorowania
ustanowionymi
w
dyrektywie
2004/23/WE w odniesieniu do tkanek i komórek ludzkich
oraz w dyrektywie 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej normy
jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników
krwi (6). System monitorowania powinien również być
spójny z przepisami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych
danych (7).

(23)

Ze względu na bardzo szybki rozwój nauki w tej dziedzinie przedsiębiorstwa opracowujące produkty lecznicze terapii zaawansowanej powinny otrzymać możliwość
ubiegania się o doradztwo naukowe ze strony agencji,
w tym o doradztwo w sprawie działań po fazie udzielenia
pozwolenia. W ramach zachęty opłata za wspomniane doradztwo naukowe powinna być utrzymana na poziomie
minimalnym dla małych i średnich przedsiębiorstw i powinna również być obniżona dla innych wnioskodawców.

(6) Dz.U. L 33 z 8.2.2003, str. 30.
(7) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 324/124
(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Agencja powinna uzyskać uprawnienie do udzielania rekomendacji naukowych wskazujących, czy dany produkt
bazujący na genach, komórkach lub tkankach spełnia naukowe kryteria definicyjne produktów leczniczych terapii
zaawansowanej, aby jak najwcześniej podjąć zagadnienia
z pogranicza innych obszarów, takich jak kosmetyki lub
wyroby medyczne, które mogą pojawić się w miarę rozwoju nauki. Ze względu na swoje wyjątkowe kompetencje
Komitet ds. Terapii Zaawansowanych powinien odgrywać
zasadniczą rolę w świadczeniu usług takiego doradztwa.

Badania niezbędne do wykazania jakości i nieklinicznego
bezpieczeństwa produktów leczniczych terapii zaawansowanej są często prowadzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach zachęty do prowadzenia takich
badań należy wprowadzić system oceny i certyfikacji
otrzymanych danych przez agencję, niezależny od składania wniosków o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu.
Nawet gdyby certyfikacja nie była prawnie wiążąca, celem
tego systemu powinno być również ułatwienie oceny
ewentualnego przyszłego wniosku o badania kliniczne i wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu
w oparciu o te same dane.

W celu uwzględnienia postępów nauki i techniki Komisji
powinno zostać przyznane uprawnienie do przyjmowania
niezbędnych zmian w zakresie wymogów technicznych
dla wniosków o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu
produktów leczniczych terapii zaawansowanej, podsumowania właściwości produktu, etykietowania i ulotki dołączonej do opakowania. Komisja powinna zapewnić
bezzwłoczne udostępniane zainteresowanym stronom odpowiednich informacji o przewidzianych środkach.

Należy ustanowić przepisy przewidujące sporządzenie
sprawozdania w sprawie wykonania niniejszego rozporządzenia z uwzględnieniem zdobytych doświadczeń, poświęcającego szczególną uwagę różnym typom dopuszczonych
produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

istotne elementów niniejszego rozporządzenia oraz dyrektywy 2001/83/WE, muszą one zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną
w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Środki te mają kluczowe
znaczenie dla właściwego działania całości ram regulacyjnych, a zatem powinny zostać przyjęte w możliwie najszybszym terminie.
(31)

W szczególności Komisji powinny zostać przyznane
uprawnienia do przyjmowania zmian do załączników I–IV
do niniejszego rozporządzenia oraz do załącznika I do
dyrektywy 2001/83/WE. W związku z tym, że środki te
mają zasięg ogólny i ich celem jest zmiana innych niż

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona
decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

W związku z tym dyrektywa 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 powinny zostać odpowiednio
zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ 1
PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczególne zasady dotyczące pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych terapii zaawansowanej oraz nadzoru i nadzoru
farmaceutycznego nad nimi.
Artykuł 2
Definicje
1.
Oprócz definicji określonych w art. 1 dyrektywy
2001/83/WE oraz w art. 3 lit. a)–l) oraz o)–q) dyrektywy
2004/23/WE, do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się
następujące definicje:
a)

„produkt leczniczy terapii zaawansowanej” oznacza dowolny z następujących produktów leczniczych stosowanych
u ludzi:
— produkt leczniczy terapii genowej zgodnie z definicją
w części IV załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE,

Wzięto pod uwagę opinie Komitetu Naukowego ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych dotyczące
inżynierii tkankowej oraz Europejskiej Grupy ds. Etyki
w Nauce i Nowych Technologiach, a także międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie.

Środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (1).
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— produkt leczniczy somatycznej terapii komórkowej
zgodnie z definicją w części IV załącznika I do
dyrektywy 2001/83/WE,
— produkt inżynierii tkankowej zgodnie z definicją w lit. b);
b)

„produkt inżynierii tkankowej” oznacza produkt, który:
— zawiera zmodyfikowane komórki lub tkanki lub składa
się z takich komórek lub tkanek, oraz
— jest przedstawiany jako produkt posiadający właściwości regeneracji, naprawy lub zastępowania tkanki ludzkiej lub jest stosowany lub podawany ludziom w takim
celu.
Produkt inżynierii tkankowej może zawierać komórki lub
tkanki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, lub pochodzące z obu tych źródeł. Komórki lub tkanki mogą być żywotne lub nieżywotne. Może on także zawierać dodatkowe
substancje, takie jak produkty komórkowe, biomolekuły,
biomateriały, substancje chemiczne, podłoża lub matryce.
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Produkty zawierające lub składające się wyłącznie z nieżywotnych komórek lub tkanek ludzkich lub zwierzęcych,
niezawierające żywotnych komórek lub tkanek oraz
niedziałające głównie na zasadzie działania farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego, nie są objęte niniejszą definicją;
c)

komórki lub tkanki uważa się za „zmodyfikowane”, jeżeli
spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
— komórki lub tkanki zostały poddane znaczącej manipulacji w taki sposób, że — w celu zamierzonej regeneracji, naprawy lub zamiany — zmianie uległy ich cechy
biologiczne, czynności fizjologiczne lub cechy strukturalne. W szczególności rodzaje manipulacji wymienione w załączniku I nie są uważane za znaczące
manipulacje,

L 324/125
ROZDZIAŁ 2

WYMOGI DOTYCZĄCE POZWOLENIA NA WPROWADZENIE
DO OBROTU

Artykuł 3
Oddawanie, pobieranie i testowanie
W przypadku gdy produkt leczniczy terapii zaawansowanej zawiera komórki lub tkanki ludzkie, oddawanie, pobieranie i testowanie tych komórek lub tkanek odbywa się zgodnie
z dyrektywą 2004/23/WE.

Artykuł 4
Badania kliniczne

— komórki lub tkanki nie są przeznaczone do stosowania
do tej samej podstawowej funkcji lub tych samych podstawowych funkcji u biorcy co u dawcy;
d)

„produkt leczniczy skojarzonej terapii zaawansowanej” oznacza produkt leczniczy terapii zaawansowanej, który spełnia
następujące warunki:
— musi zawierać w sobie, jako część integralną produktu,
jeden lub więcej wyrobów medycznych w rozumieniu
art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 93/42/EWG lub jeden lub więcej aktywnych wyrobów medycznych
do implantacji w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. c)
dyrektywy 90/385/EWG, oraz
— jego część komórkowa lub tkankowa musi zawierać żywotne komórki lub tkanki, lub
— jego część komórkowa lub tkankowa zawierająca komórki lub tkanki nieżywotne musi oddziaływać na ciało
ludzkie w sposób, który może być uznawany za podstawowy względem działań wspomnianych wyrobów.

2.
W przypadku gdy dany produkt zawiera komórki lub tkanki żywotne, działanie farmakologiczne, immunologiczne lub
metaboliczne tych komórek lub tkanek jest uznawane za główny
sposób działania produktu.
3.
Produkt leczniczy terapii zaawansowanej zawierający komórki lub tkanki zarówno autologiczne (pochodzące od samego pacjenta), jak i alogeniczne (pochodzące od innego człowieka)
uważa się za przeznaczony do użytku alogenicznego.
4.
Produkt, który może odpowiadać definicji produktu inżynierii tkankowej oraz definicji produktu leczniczego somatycznej
terapii tkankowej, uważa się za produkt inżynierii tkankowej.
5.

Produkt, którzy może odpowiadać definicji:

— produktu leczniczego somatycznej terapii komórkowej lub
produktu inżynierii tkankowej, oraz
— produktu leczniczego terapii genowej,
uważa się za produkt leczniczy terapii genowej.

1. Zasady określone w art. 6 ust. 7, art. 9 ust. 4 i 6 dyrektywy
2001/20/WE w odniesieniu do produktów leczniczych terapii genowej i produktów leczniczych somatycznej terapii komórkowej
stosuje się do produktów leczniczych inżynierii tkankowej.
2.
Komisja, po konsultacji z agencją, sporządza szczegółowe
wytyczne dotyczące zasad dobrej praktyki klinicznej właściwe dla
produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Artykuł 5
Dobra praktyka wytwarzania
Komisja, po konsultacji z agencją, sporządza wytyczne zgodnie
z zasadami dobrej praktyki wytwarzania i właściwe dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Artykuł 6
Zagadnienia dotyczące wyrobów medycznych
1. Wyrób medyczny, który stanowi część produktu leczniczego skojarzonej terapii zaawansowanej, spełnia zasadnicze wymogi określone w załączniku I do dyrektywy 93/42/EWG.
2.
Aktywny wyrób medyczny do implantacji, który stanowi
część produktu leczniczego skojarzonej terapii zaawansowanej,
spełnia zasadnicze wymogi określone w załączniku 1 do
dyrektywy 90/385/EWG.

Artykuł 7
Szczególne wymogi dotyczące produktów leczniczych
terapii zaawansowanejzawierających wyroby
Oprócz wymogów określonych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 wnioski o udzielenie pozwolenia dla produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego wyroby
medyczne, biomateriały, podłoża lub matryce zawierają opis cech
fizycznych i działania produktu oraz opis metod budowy produktu zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2001/83/WE.
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ROZDZIAŁ 3

PROCEDURA PRZYZNAWANIA POZWOLENIA NA
WPROWADZENIE DO OBROTU

Artykuł 8
Procedura oceny
1.
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi
konsultuje się z Komitetem ds. Terapii Zaawansowanych w sprawach oceny naukowej produktów leczniczych terapii zaawansowanej niezbędnej do opracowania opinii naukowych, o których
mowa w art. 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Konsultacje z Komitetem ds. Terapii Zaawansowanych przeprowadza
się również w przypadku ponownego przeanalizowania opinii
zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Agencja bierze pod uwagę wyniki tej oceny w swojej ocenie danego produktu leczniczego.
Agencja może złożyć wniosek do właściwej jednostki notyfikowanej o przekazanie informacji dotyczących wyników jej oceny.
Jednostka notyfikowana przekazuje informacje w terminie jednego miesiąca.
Jeżeli wniosek nie zawiera wyników oceny, agencja zwraca się
o opinię co do zgodności części wyrobu z załącznikiem I do dyrektywy 93/42/EWG lub załącznikiem 1 do dyrektywy
90/385/EWG do jednostki notyfikowanej wskazanej w porozumieniu z wnioskodawcą, chyba że Komitet ds. Terapii Zaawansowanych zdecyduje, za radą ekspertów w dziedzinie wyrobów
medycznych, że udział jednostki notyfikowanej nie jest
wymagany.

2.
Przygotowując projekt opinii do ostatecznego zatwierdzenia przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, Komitet ds. Terapii Zaawansowanych dąży do osiągnięcia
konsensusu naukowego. Jeżeli osiągnięcie takiego konsensusu nie
jest możliwe, Komitet ds. Terapii Zaawansowanych przyjmuje
stanowisko większości swoich członków. W projekcie opinii
wskazuje się odrębne stanowiska wraz z ich uzasadnieniem.
3.
Projekt opinii sporządzony przez Komitet ds. Terapii
Zaawansowanych zgodnie z ust. 1 jest przesyłany w terminie
przewodniczącemu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi tak, aby zapewnić dotrzymanie terminu określonego w art. 6 ust. 3 lub art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 726/2004.
4.
W przypadku gdy opinia naukowa na temat produktu leczniczego terapii zaawansowanej, sporządzona przez Komitet ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi na mocy art. 5
ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, nie jest zgodna
z projektem opinii Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych, Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi załącza do
swojej opinii szczegółowe wyjaśnienie naukowych przyczyn
różnic.
5.
Agencja opracowuje szczególne procedury dotyczące stosowania ust. 1–4.
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ROZDZIAŁ 4
PODSUMOWANIE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU,
ETYKIETOWANIE I ULOTKA DOŁĄCZONA DO
OPAKOWANIA

Artykuł 10
Podsumowanie właściwości produktu
Na zasadzie odstępstwa od art. 11 dyrektywy 2001/83/WE podsumowanie właściwości produktu dla produktów leczniczych
terapii zaawansowanej zawiera informacje wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia we wskazanej w nim
kolejności.

Artykuł 11
Etykietowanie opakowania zbiorczego
zewnętrznego/bezpośredniego
Na zasadzie odstępstwa od art. 54 i art. 55 ust. 1 dyrektywy
2001/83/WE dane szczegółowe wymienione w załączniku III do
niniejszego rozporządzenia umieszcza się na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym produktów leczniczych terapii zaawansowanej lub, w przypadku gdy nie ma opakowania zbiorczego
zewnętrznego, na opakowaniu zbiorczym bezpośrednim.

Artykuł 9
Produkty lecznicze skojarzonej terapii zaawansowanej
1.
W przypadku produktu leczniczego skojarzonej terapii
zaawansowanej agencja dokonuje końcowej oceny całego
produktu.
2.
Wniosek o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego skojarzonej terapii zaawansowanej zawiera dowód zgodności z zasadniczymi wymogami określonymi w art. 6.
3.
Wniosek o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego skojarzonej terapii zaawansowanej zawiera, jeżeli są one dostępne, wyniki oceny części wyrobu medycznego
lub części aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, której
dokonała jednostka notyfikowana zgodnie z dyrektywą
93/42/EWG lub dyrektywą 90/385/EWG.

Artykuł 12
Szczególne opakowanie zbiorcze bezpośrednie
Oprócz danych szczegółowych wskazanych w art. 55 ust. 2 i 3
dyrektywy 2001/83/WE na opakowaniach zbiorczych bezpośrednich produktów leczniczych terapii zaawansowanej umieszcza się następujące dane szczegółowe:
a)

unikalne kody dawcy i produktu zgodnie z art. 8 ust. 2
dyrektywy 2004/23/WE;

b)

w przypadku produktów leczniczych terapii zaawansowanej
do zastosowania autologicznego, unikalny identyfikator pacjenta oraz stwierdzenie „wyłącznie do zastosowania
autologicznego”.
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Artykuł 13

Artykuł 15

Ulotka dołączona do opakowania

System monitorowania

1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 59 ust. 1 dyrektywy
2001/83/WE ulotkę dołączoną do opakowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej sporządza się zgodnie z podsumowaniem właściwości produktu; zawiera ona informacje wymienione w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia we
wskazanej w nim kolejności.

1. Posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego terapii zaawansowanej tworzy i utrzymuje system
zapewniający możliwość monitorowania poszczególnych produktów oraz ich materiałów wyjściowych i surowców, w tym
wszystkich substancji mających kontakt z komórkami lub tkankami, jakie mogą one zawierać, przy czym monitorowanie dotyczy pozyskiwania, wytwarzania, pakowania, przechowywania,
transportu i dostawy do szpitala, instytucji lub prywatnej praktyki, w których stosowany jest produkt.

2.
Ulotka dołączona do opakowania odzwierciedla wyniki
konsultacji z docelowymi grupami pacjentów w celu zapewnienia jej czytelności, zrozumiałości i łatwości użycia.
ROZDZIAŁ 5
WYMOGI PO UDZIELENIU POZWOLENIA

Artykuł 14
Kontrola skuteczności i reakcji niepożądanych oraz
zarządzanie ryzykiem po udzieleniu pozwolenia
1.
Oprócz wymogów dotyczących nadzoru farmaceutycznego, ustanowionych w art. 21–29 rozporządzenia (WE)
nr 726/2004, we wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu wnioskodawca określa szczegółowo środki przewidziane dla
zapewnienia dalszej kontroli skuteczności produktów leczniczych
terapii zaawansowanej oraz związanych z nimi reakcji
niepożądanych.
2.
W przypadkach istnienia szczególnej podstawy do obaw
Komisja, za radą agencji, w ramach pozwolenia na wprowadzenie do obrotu wymaga utworzenia systemu zarządzania ryzykiem
służącego identyfikowaniu, charakteryzowaniu, zapobieganiu lub
minimalizowaniu ryzyka związanego z produktami leczniczymi
terapii zaawansowanej, w tym także ocenie efektywności tego
systemu, lub też wymaga przeprowadzenia szczególnych badań
po wprowadzeniu do obrotu przez posiadacza pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu i przedłożenia ich agencji w celu dokonania ich przeglądu.

2. Szpital, instytucja lub prywatna praktyka, w których stosowany jest produkt leczniczy terapii zaawansowanej, tworzą i utrzymują system monitorowania pacjentów i produktów. System ten zawiera szczegółowe informacje pozwalające na
powiązanie każdego produktu z pacjentem, który go
otrzymał i odwrotnie.
3.
W przypadku gdy produkt leczniczy terapii zaawansowanej zawiera komórki lub tkanki ludzkie, posiadacz pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu, jak również szpital, instytucja lub prywatna praktyka, w których stosowany jest produkt, zapewniają
komplementarność systemów monitorowania utworzonych
zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu oraz ich zgodność z wymogami określonymi w art. 8 i 14 dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do komórek i tkanek ludzkich z wyjątkiem komórek
krwi oraz art. 14 i 24 dyrektywy 2002/98/WE w odniesieniu do
komórek krwi ludzkiej.
4.
Posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu przechowuje dane, o których mowa w ust. 1, przez co najmniej 30 lat
od upływu daty ważności produktu lub przez dłuższy okres, jeżeli Komisja stawia taki wymóg jako warunek pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu.
5.
W przypadku upadłości lub likwidacji posiadacza pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oraz w przypadku gdy pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nie zostało przeniesione na
inny podmiot prawny, dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane agencji.

Ponadto agencja może wymagać złożenia dodatkowych sprawozdań oceniających efektywność systemu zarządzania ryzykiem
oraz wyników przeprowadzonych badań tego rodzaju.

6. W przypadku zawieszenia, uchylenia lub cofnięcia pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, posiadacz pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu nadal podlega obowiązkom określonym w ust. 1, 3 i 4.

Ocenę efektywności systemu zarządzania ryzykiem oraz wyniki
przeprowadzonych badań włącza się do periodycznych uaktualnianych sprawozdań o bezpieczeństwie, o których mowa
w art. 24 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

7. Komisja opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania ust. 1–6, w szczególności w odniesieniu do typu i ilości
danych, o których mowa w ust. 1.

3.
Agencja niezwłocznie informuje Komisję, jeżeli ustali, że
posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nie spełnia
wymogów, o których mowa w ust. 2.
4.
Agencja opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania ust. 1, 2 i 3.

ROZDZIAŁ 6
ZACHĘTY

Artykuł 16
Doradztwo naukowe

5.
Jeżeli wystąpią poważne niepomyślne zdarzenia lub reakcje
związane z produktem leczniczym skojarzonej terapii zaawansowanej, agencja powiadamia właściwe organy krajowe odpowiedzialne za wdrożenie dyrektyw 90/385/EWG, 93/42/EWG i
2004/23/WE.

1.
Wnioskodawca lub posiadacz zezwolenia na wprowadzenie do obrotu może zwrócić się do agencji z wnioskiem o poradę
dotyczącą stworzenia i prowadzenia nadzoru farmaceutycznego
oraz systemu zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 14.
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2.
Na zasadzie odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat
wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów
Leczniczych (1) od opłaty za doradztwo naukowe płatnej na rzecz
agencji za poradę udzieloną w odniesieniu do produktów leczniczych terapii zaawansowanej zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu oraz z art. 57 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 726/2004
małym i średnim przedsiębiorstwom przysługuje zniżka w wysokości 90 %, natomiast innym wnioskodawcom — zniżka
w wysokości 65 %.

10.12.2007

2.
Ustęp 1 stosuje się również do opłat pobieranych przez
agencję za działania podejmowane w pierwszym roku po wydaniu pozwolenia na wprowadzeniu do obrotu produktu medycznego terapii zaawansowanej.
3.
Ustępy 1 i 2 stosuje się podczas okresów przejściowych
ustanowionych w art. 29.

ROZDZIAŁ 7
KOMITET DS. TERAPII ZAAWANSOWANYCH

Artykuł 17
Rekomendacja naukowa w sprawie klasyfikacji
terapii zawansowanej

Artykuł 20
Komitet ds. Terapii Zaawansowanych

1.
Każdy wnioskodawca opracowujący produkt na bazie genów, komórek lub tkanek może zwrócić się z wnioskiem o naukową rekomendację agencji w celu określenia, czy wskazany
produkt odpowiada, na gruncie naukowym, definicji produktu
leczniczego terapii zaawansowanej. Agencja wydaje rekomendację po konsultacji z Komisją w terminie 60 dni od otrzymania
wniosku.
2.
Agencja publikuje streszczenia rekomendacji wydanych
zgodnie z ust. 1 po usunięciu wszystkich informacji o charakterze tajemnicy handlowej.

Artykuł 18
Certyfikacja danych dotyczących jakości i
danych nieklinicznych

1.
W ramach agencji powołuje się Komitet ds. Terapii
Zaawansowanych.
2. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych stosuje się rozporządzenie (WE) nr 726/2004.
3.
Dyrektor wykonawczy agencji zapewnia odpowiednią koordynację działań między Komitetem ds. Terapii Zaawansowanych oraz innymi komitetami agencji, w szczególności
Komitetem ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi
oraz Komitetem ds. Sierocych Produktów Leczniczych, ich grupami roboczymi oraz innymi naukowymi grupami doradczymi.

Artykuł 21
Małe i średnie przedsiębiorstwa opracowujące produkt leczniczy
terapii zaawansowanej mogą przedłożyć agencji wszystkie istotne dane dotyczące jakości oraz, o ile są dostępne, dane niekliniczne wymagane zgodnie z modułami 3 i 4 załącznika I do
dyrektywy 2001/83/WE w celu naukowej oceny i certyfikacji.

Skład Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych
1.

W skład Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych wchodzi:

a)

pięciu członków lub dodatkowych członków Komitetu ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi z pięciu państw członkowskich, których zastępców zgłasza ich własne
państwo członkowskie albo, w przypadku dodatkowych
członków Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, do których ten ostatni zwraca się zgodnie z zaleceniem właściwego dodatkowego członka. Wspomnianych
pięciu członków wraz z ich zastępcami mianuje Komitet ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi;

b)

jeden członek i jeden zastępca członka mianowany przez
każde państwo członkowskie, którego właściwy organ krajowy nie jest reprezentowany wśród członków i zastępców
członków mianowanych przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi;

c)

dwóch członków oraz dwóch zastępców członków mianowanych przez Komisję na podstawie publicznego zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania i po zasięgnięciu opinii
Parlamentu Europejskiego, w celu reprezentowania
klinicystów;

Komisja ustanawia przepisy dotyczące oceny i certyfikacji takich
danych zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 26
ust. 2.

Artykuł 19
Obniżenie opłaty za pozwolenie na wprowadzenie
do obrotu
1.
Na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 297/95
opłatę za pozwolenie na wprowadzenie do obrotu obniża się
o 50 %, jeżeli wnioskodawca jest szpitalem lub małym lub średnim przedsiębiorstwem oraz jest w stanie wykazać, że dany produkt medyczny terapii zaawansowanej ma szczególne znaczenie
dla zdrowia publicznego we Wspólnocie.
(1) Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1905/2005 (Dz.U. L 304 z 23.11.2005,
str. 1).
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dwóch członków oraz dwóch zastępców członków mianowanych przez Komisję na podstawie publicznego zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania i po zasięgnięciu opinii
Parlamentu Europejskiego, w celu reprezentowania stowarzyszeń pacjentów.
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u Ludzi, oraz doradzanie temu komitetowi w sprawie danych
generowanych w procesie opracowywania takiego produktu;
b)

udzielanie porad, zgodnie z art. 17, w sprawie określenia, czy
dany produkt odpowiada definicji produktu leczniczego terapii zaawansowanej;

c)
2.
Wszyscy członkowie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych są wybierani ze względu na swoje kwalifikacje naukowe lub
doświadczenie w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Do celów ust. 1 lit. b) państwa członkowskie podejmują
współpracę, koordynowaną przez dyrektora wykonawczego
agencji, w celu zapewnienia objęcia przez ostateczny skład Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych, we właściwy i zrównoważony
sposób, obszarów nauki dotyczących terapii zaawansowanych,
w tym wyrobów medycznych, inżynierii tkankowej, terapii genowej, terapii komórkowej, biotechnologii, chirurgii, nadzoru farmaceutycznego, zarządzania ryzykiem i etyki.

doradzanie na wniosek Komitetu ds. Produktów Leczniczych
Stosowanych u Ludzi w sprawie produktu leczniczego, który
do oceny jego jakości, bezpieczeństwa lub skuteczności może
wymagać kompetencji w jednym z obszarów nauki, o których mowa w art. 21 ust. 2;

d)

doradzanie w kwestiach dotyczących produktów leczniczych
terapii zaawansowanej na wniosek dyrektora wykonawczego agencji lub Komisji;

e)

pomoc naukowa w opracowywaniu dokumentów dotyczących realizacji celów niniejszego rozporządzenia;

Co najmniej dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych posiada specjalistyczną wiedzę naukową w dziedzinie wyrobów medycznych.

f)

zapewnianie na wniosek Komisji kompetencji naukowych i doradztwa dla dowolnej inicjatywy Wspólnoty dotyczącej opracowywania innowacyjnych leków i terapii,
wymagających kompetencji w jednym z obszarów nauki,
o których mowa w art. 21 ust. 2;

g)

wnoszenie wkładu w procedury doradztwa naukowego,
o których mowa w art. 16 niniejszego rozporządzenia oraz
w art. 57 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Zastępcy reprezentują członków oraz głosują w imieniu członków w przypadku ich nieobecności.

3.
Członkowie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych są mianowani na kadencję trzyletnią z możliwością jej odnowienia. Na
posiedzeniach Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych mogą im
towarzyszyć eksperci.
4.
Komitet ds. Terapii Zaawansowanych wybiera przewodniczącego spośród swoich członków na kadencję trzyletnią z możliwością jednorazowego odnowienia.

ROZDZIAŁ 8

5.
Agencja podaje do wiadomości publicznej nazwiska i kwalifikacje naukowe wszystkich członków, w szczególności na swojej stronie internetowej.

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 24
Artykuł 22

Dostosowywanie załączników

Konflikty interesów
W uzupełnieniu wymogów określonych w art. 63 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 członkowie i zastępcy członków Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych nie mogą posiadać jakichkolwiek
interesów finansowych ani innych interesów w sektorze biotechnologii i sektorze wyrobów medycznych, które mogłyby podważyć ich bezstronność. Wszelkie interesy pośrednie, które mogłyby
dotyczyć tych sektorów, są wpisywane do rejestru, o którym
mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Artykuł 23
Zadania Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych

Komisja, po zasięgnięciu opinii agencji oraz zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 26 ust. 3,
zmienia załączniki I–IV w celu dostosowania ich do postępu
naukowo-technicznego.

Artykuł 25
Sprawozdawczość i przegląd
Do dnia 30 grudnia 2012 r. Komisja publikuje ogólne sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia zawierające wyczerpujące informacje na temat różnych typów
produktów leczniczych terapii zaawansowanej dozwolonych
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Zadania Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych są następujące:
a)

sporządzanie projektu opinii dotyczącej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej, przedkładanej do ostatecznego zatwierdzenia
Komitetowi ds. Produktów Leczniczych Stosowanych

W sprawozdaniu tym Komisja ocenia również wpływ postępu
technicznego na stosowanie niniejszego rozporządzenia. Dokonuje też przeglądu zakresu niniejszego rozporządzenia, w tym
w szczególności ram regulacyjnych dotyczących mieszanek produktów leczniczych terapii zaawansowanej.
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Artykuł 26

Artykuł 28

Procedura komitetu

Zmiany w dyrektywie 2001/83/WE

1.
Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Produktów
Leczniczych Stosowanych u Ludzi ustanowiony w art. 121 ust. 1
dyrektywy 2001/83/WE.

W dyrektywie 2001/83/WE wprowadza się następujące zmiany:

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się
art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej
art. 8.

1) w art. 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a. Produkt leczniczy terapii zaawansowanej:
Produkt zgodnie z definicją w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów
leczniczych terapii zaawansowanej (*).

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala
się na trzy miesiące.
3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się
art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem
przepisów jej art. 8.

(*) Dz.U. L 324 z 10.12.2007, str. 121.”;
2) w art. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

Artykuł 27
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 726/2004
W rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 wprowadza się następujące zmiany:
1) artykuł 13 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 4 i 5 dyrektywy 2001/83/WE
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu wydane zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem jest ważne na obszarze całej
Wspólnoty.”;
2) w art. 56 wprowadza się następujące zmiany:
a)

w ust. 1 dodaje się lit. da) w brzmieniu:
„da) Komitet ds. Terapii Zaawansowanych;”;

b)

w ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze wyrazy „ust. 1
lit. a)–d)” zastępuje się wyrazami „ust. 1 lit. a)–da)”;

3) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
a)

dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej zgodnie
z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów
leczniczych terapii zaawansowanej (*).
(*) Dz.U. L 324 z 10.12.2007, str. 121.”;

b)

punkt 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Po dniu 20 maja 2008 r. Komisja, po konsultacji z agencją, może przedstawić odpowiedni wniosek dotyczący
zmiany niniejszego punktu, a Parlament Europejski
i Rada podejmują w tej sprawie decyzję zgodnie
z Traktatem.”.

„7.

Każdy produkt leczniczy terapii zaawansowanej, zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE)
nr 1394/2007, który jest przygotowywany w sposób
niesystematyczny zgodnie ze szczegółowymi normami jakości i wykorzystywany w tym samym państwie
członkowskim w szpitalu, na wyłączną odpowiedzialność zawodową praktykującego lekarza, w celu realizacji indywidualnego przepisu lekarskiego na produkt
wykonany na zamówienie dla konkretnego pacjenta.
Wytwarzanie tych produktów jest zatwierdzane przez
właściwy organ państwa członkowskiego. Państwa
członkowskie zapewniają równorzędność krajowych
wymogów dotyczących monitorowania i nadzoru farmaceutycznego oraz specyficznych wymogów jakości,
o których mowa w niniejszym ustępie, z wymogami
przewidzianymi na poziomie Wspólnoty w odniesieniu do produktów leczniczych terapii zaawansowanej, dla których zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólnotowe
procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym
Europejską Agencję Leków (*) wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie do obrotu.

(*) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 (Dz.U. L 378
z 27.12.2006, str. 1).”;
3) w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Niniejsza dyrektywa ani żadne rozporządzenia w niej
przywoływane nie mają wpływu na stosowanie przepisów
krajowych zakazujących lub ograniczających stosowanie
określonych typów komórek ludzkich lub zwierzęcych lub
sprzedaż, dostarczanie lub stosowanie produktów leczniczych zawierających takie komórki, składających się z nich
lub sporządzonych na ich bazie, z powodów innych niż
przedstawione w wyżej wymienionym prawodawstwie
wspólnotowym. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji odpowiednie przepisy krajowe. Komisja umożliwia publiczny dostęp do tych informacji, zamieszczając je
w rejestrze.”;
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4) artykuł 6 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Żaden produkt leczniczy nie może być wprowadzony do
obrotu w państwie członkowskim bez pozwolenia na wprowadzenie do obrotu wydanego przez właściwe organy tego
państwa członkowskiego zgodnie z niniejszą dyrektywą
lub pozwolenia udzielonego zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 726/2004 w związku z rozporządzeniem (WE)
nr 1394/2007.”.

L 324/131

2.
Produkty inżynierii tkankowej, które znajdowały się w legalnym obrocie na rynku Wspólnoty zgodnie z przepisami krajowymi lub wspólnotowymi w dniu 30 grudnia 2008 r., muszą
być zgodne z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej do dnia
30 grudnia 2012 r.
3. Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 297/95 złożenie wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do
obrotu produktów leczniczych terapii zaawansowanej, o których
mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, nie podlega opłacie wnoszonej do agencji.

Artykuł 29
Artykuł 30

Okres przejściowy

Wejście w życie
1. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej inne niż produkty inżynierii tkankowej, które znajdowały się w legalnym obrocie
na rynku Wspólnoty zgodnie z przepisami krajowymi lub wspólnotowymi w dniu 30 grudnia 2008 r., muszą być zgodne z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej do dnia 30 grudnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 grudnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 13 listopada 2007 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
Manipulacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) tiret pierwsze

—

cięcie,

—

rozdrabnianie,

—

formowanie,

—

wirowanie,

—

namaczanie w roztworach antybiotykowych lub antybakteryjnych,

—

sterylizacja,

—

napromieniowanie,

—

oddzielanie, koncentracja lub oczyszczanie komórek,

—

filtrowanie,

—

liofilizacja,

—

zamrażanie,

—

kriokonserwacja,

—

witryfikacja.
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ZAŁĄCZNIK II
Podsumowanie właściwości produktu, o którym mowa w art. 10

1.

Nazwa produktu leczniczego.

2.

Skład produktu:

2.1. ogólny opis produktu, w razie potrzeby wraz z objaśniającymi rysunkami i ilustracjami;
2.2. skład jakościowy i ilościowy pod względem substancji czynnych oraz innych składników produktu, o których wiedza
jest niezbędna do właściwego stosowania, podawania lub implantacji produktu. W przypadku gdy produkt zawiera
komórki lub tkanki, należy podać szczegółowy opis tych komórek lub tkanek oraz ich dokładnego pochodzenia, łącznie z gatunkiem zwierzęcia w przypadku komórek lub tkanek niepochodzących od człowieka.
W odniesieniu do listy zaróbek patrz: pkt 6.1.
3.

Postać farmaceutyczna.

4.

Szczegółowe dane kliniczne:

4.1. wskazania terapeutyczne;
4.2. sposób dawkowania i szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania, stosowania, implantacji lub podawania u osób
dorosłych oraz ewentualnie u dzieci lub innych szczególnych populacji, w razie potrzeby wraz z objaśniającymi
rysunkami i ilustracjami;
4.3. przeciwwskazania;
4.4. szczególne ostrzeżenia i środki ostrożności w przypadku stosowania, w tym specjalne środki ostrożności ze strony
osób obsługujących takie produkty i podających lub implantujących je u pacjentów oraz wszelkie środki ostrożności
ze strony pacjenta;
4.5. interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne formy wzajemnego oddziaływania;
4.6. stosowanie w czasie ciąży i laktacji;
4.7. wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn;
4.8. działania niepożądane;
4.9. przedawkowanie (objawy, postępowanie w nagłych przypadkach).
5.

Właściwości farmakologiczne:

5.1. właściwości farmakodynamiczne;
5.2. właściwości farmakokinetyczne;
5.3. dane przedkliniczne na temat bezpieczeństwa.
6.

Szczegółowe dane jakościowe:

6.1. lista zaróbek, w tym systemów konserwujących;
6.2. niezgodności;
6.3. okres ważności, w razie potrzeby po otwarciu produktu medycznego lub po pierwszym otwarciu opakowania zbiorczego bezpośredniego;
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6.4. specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu;
6.5. charakter i zawartość pojemnika oraz specjalny sprzęt do stosowania, podawania lub implantacji, w razie potrzeby
wraz z objaśniającymi rysunkami i ilustracjami;
6.6. specjalne środki ostrożności i instrukcje przy obchodzeniu się i usuwaniu zużytego produktu leczniczego terapii
zaawansowanej lub odpadów pochodzących z takiego produktu, o ile ma to zastosowanie, w razie potrzeby wraz
z objaśniającymi rysunkami i ilustracjami.
7.

Posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu.

8.

Numer (numery) pozwolenia (pozwoleń) na wprowadzenie do obrotu.

9.

Data pierwszego pozwolenia lub przedłużenia pozwolenia.

10. Data weryfikacji tekstu.

10.12.2007
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ZAŁĄCZNIK III
Etykietowanie opakowania zbiorczego zewnętrznego/bezpośredniego, o którym mowa w art. 11

a)

Nazwa produktu leczniczego oraz, o ile ma to zastosowanie, wskazanie, czy jest on przeznaczony dla niemowląt, dzieci czy dorosłych; należy podać międzynarodową nazwę niezastrzeżoną prawnie (INN) lub, jeżeli produkt takiej nie posiada, nazwę zwyczajową.

b)

Opis substancji czynnej (czynnych) wyrażony ilościowo i jakościowo, w tym — w przypadku produktów zawierających komórki lub tkanki — stwierdzenie „Produkt ten zawiera komórki pochodzenia ludzkiego/zwierzęcego [odpowiednio]” wraz z krótkim opisem tych komórek lub tkanek i ich dokładnego pochodzenia, łącznie z gatunkiem
zwierzęcia w przypadku komórek lub tkanek niepochodzących od człowieka.

c)

Postać farmaceutyczna i, o ile ma to zastosowanie, zawartość pod względem wagi, objętości lub liczby dawek produktu.

d)

Lista zaróbek, w tym systemów konserwujących.

e)

Sposób stosowania, podawania lub implantacji oraz, w razie potrzeby, drogę podawania. Jeżeli ma to zastosowanie,
należy zostawić miejsce na wskazanie przepisanej dawki.

f)

Specjalne ostrzeżenie o tym, że produkt leczniczy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i poza zasięgiem ich wzroku.

g)

Ewentualne specjalne ostrzeżenie niezbędne w przypadku danego produktu leczniczego.

h)

Czytelna data ważności (miesiąc i rok, ewentualnie dzień).

i)

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu, jeżeli są wymagane.

j)

Specjalne środki ostrożności przy usuwaniu niewykorzystanych produktów leczniczych lub odpadów pochodzących
z produktów leczniczych oraz wskazanie na ewentualne istniejące systemy ich odbioru.

k)

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oraz ewentualnie nazwisko przedstawiciela wyznaczonego przez posiadacza do reprezentowania go.

l)

Numer (numery) pozwolenia (pozwoleń) na wprowadzenie do obrotu.

m) Numer partii producenta oraz unikalny kod dawcy i produktu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2004/23/WE.
n)

W przypadku produktów leczniczych terapii zaawansowanej do zastosowania autologicznego, unikalny identyfikator
pacjenta oraz stwierdzenie „wyłącznie do zastosowania autologicznego”.
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ZAŁĄCZNIK IV
Ulotka dołączona do opakowania, o której mowa w art. 13
a)

W celu identyfikacji produktu leczniczego terapii zaawansowanej:
(i)

nazwa produktu leczniczego terapii zaawansowanej oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie, czy jest on
przeznaczony dla niemowląt, dzieci czy dorosłych. Należy podać nazwę zwyczajową;

(ii) grupa terapeutyczna lub rodzaj działania sformułowany w sposób łatwo zrozumiały dla pacjenta;
(iii) w przypadku gdy produkt zawiera komórki lub tkanki, należy podać szczegółowy opis tych komórek lub tkanek
oraz ich dokładnego pochodzenia, łącznie z gatunkiem zwierzęcia w przypadku komórek lub tkanek niepochodzących od człowieka;
(iv) w przypadku gdy produkt zawiera wyroby medyczne lub aktywne wyroby medyczne do implantacji, opis tych
wyrobów i ich szczególnego pochodzenia.
b)

Wskazania terapeutyczne.

c)

Wykaz informacji niezbędnych przed zażyciem lub zastosowaniem produktu leczniczego, w tym:
(i)

przeciwwskazania;

(ii) odpowiednie środki ostrożności przy stosowaniu;
(iii) formy interakcji z innymi produktami leczniczymi i inne formy wzajemnego oddziaływania (np. alkohol, tytoń,
środki spożywcze), które mogą mieć wpływ na działanie produktu leczniczego;
(iv) specjalne ostrzeżenia;
(v)

jeżeli właściwe, potencjalny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn;

(vi) wszelkie zaróbki, o których informacja jest niezbędna dla bezpieczeństwa i efektywnego stosowania produktu
leczniczego i które są uwzględnione w szczegółowych wytycznych opublikowanych zgodnie z art. 65
dyrektywy 2001/83/WE.
Wykaz uwzględnia także szczególne warunki niektórych kategorii pacjentów przyjmujących dany produkt leczniczy,
jak np. dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób w podeszłym wieku, osób z określonymi schorzeniami.
d)

Niezbędne i zwyczajowe instrukcje odpowiedniego stosowania, w szczególności:
(i)

sposób dawkowania;

(ii) metoda stosowania, używania, podawania lub implantacji oraz w razie potrzeby sposób podawania;
oraz, w zależności od charakteru produktu:
(iii) częstotliwość przyjmowania z określeniem, jeżeli konieczne, odpowiednich godzin, w których produkt leczniczy
ma być przyjmowany;
(iv) długość kuracji, jeżeli powinna być ona ograniczona w czasie;
(v)

sposób postępowania w przypadku przedawkowania (np. objawy, sposób udzielenia pierwszej pomocy);

(vi) sposób postępowania, w przypadku gdy nie została przyjęta jedna lub więcej dawek produktu leczniczego;
(vii) szczególne zalecenie, aby skonsultować się odpowiednio z lekarzem lub farmaceutą celem wyjaśnienia sposobu
stosowania produktu.
e)

Opis reakcji niepożądanych, które mogą wystąpić w normalnych warunkach stosowania produktu leczniczego, oraz,
w razie potrzeby, sposób postępowania w takim przypadku; pacjenta należy wyraźnie zachęcić do zgłaszania swojemu lekarzowi lub farmaceucie wszelkich działań niepożądanych niewymienionych w ulotce dołączonej do opakowania.
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Wskazanie daty ważności podanej na etykiecie oraz:
(i)

ostrzeżenie przed stosowaniem produktu po upływie tej daty;

(ii) specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu, o ile są wymagane;
(iii) w razie potrzeby — ostrzeżenie dotyczące widocznych oznak zepsucia się produktu;
(iv) pełny skład ilościowy i jakościowy;
(v)

nazwa i adres posiadacza pozwolenia na wprowadzenie do obrotu oraz ewentualnie nazwisko przedstawiciela
wyznaczonego przez posiadacza w państwie członkowskim;

(vi) nazwa i adres producenta.
g)

Data ostatniej weryfikacji ulotki dołączonej do opakowania.
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