ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

L5

Unii Europejskiej
Tom 51

Legislacja

Wydanie polskie

9 stycznia 2008

Spis treści

I

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

ROZPORZĄDZENIA

★

★

II

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości
w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu
zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) w odniesieniu do definicji,
szczegółowych klasyfikacji i uaktualniania zasad rozpowszechniania dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty i emerytury (1) . . . . . . . . . .

3

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) dotyczącej przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

DECYZJE
Komisja
2008/27/WE:
★

1

PL

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w
wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr
C(2007) 6687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Tekst mający znaczenie dla EOG

15

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują
ważność przez określony czas.
Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Spis treści (ciąg dalszy)
2008/28/WE:
★

PL

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w
wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6695) . . . . . . . . . . . .

17

9.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/1

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

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 9/2008
z dnia 8 stycznia 2008 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007
z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze
do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96
i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (1),
w szczególności jego art. 138 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w art. 138
rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, ustalone są zgodnie
z tabelą zamieszczoną w załączniku.

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone
w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje,
w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania
przez Komisję standardowych wartości dla przywozu
z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów
i okresów określonych w jego Załączniku.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia
2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 stycznia 2008 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, str. 1.
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ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Komisji z dnia 8 stycznia 2008 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla
ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod krajów trzecich

(1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

161,6
65,0
127,9
114,0
117,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

172,9
46,2
105,3
108,1

0709 90 70

MA
TR
ZZ

96,6
121,4
109,0

0709 90 80

EG
ZZ

313,6
313,6

0805 10 20

CL
EG
IL
MA
TR
ZA
ZZ

64,2
57,3
47,6
64,1
59,8
41,9
55,8

0805 20 10

MA
ZZ

83,8
83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
HR
IL
TR
ZZ

59,5
29,7
61,8
71,1
55,5

0805 50 10

EG
TR
ZA
ZZ

129,4
109,1
76,9
105,1

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

95,9
76,6
31,1
102,0
76,4

0808 20 50

CN
US
ZA
ZZ

67,2
114,4
134,7
105,4

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2008
z dnia 8 stycznia 2008 r.
wykonujące rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS)
w odniesieniu do definicji, szczegółowych klasyfikacji i uaktualniania zasad rozpowszechniania
dla systemu podstawowego ESSPROS oraz modułu dotyczącego osób pobierających renty
i emerytury
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

tywanych definicji i uaktualniania zasad rozpowszechniania dla systemu podstawowego ESSPROS.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie
europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat
ochrony socjalnej (ESSPROS) (1), w szczególności jego art. 7
ust. 1 i 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie (WE) nr 458/2007 ustanowiło ramy
metodologiczne służące do tworzenia porównywalnych
statystyk na potrzeby Wspólnoty oraz terminy przekazywania i rozpowszechniania statystyk zebranych zgodnie
z ESSPROS.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
458/2007 należy przyjąć środki wykonawcze dotyczące
dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych, wykorzys-

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Środki wykonawcze wymagane w art. 7 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 458/2007 w odniesieniu do systemu podstawowego
ESSPROS (dla informacji ilościowych oraz informacji jakościowych pogrupowanych według systemów i szczegółowych
świadczeń) oraz w odniesieniu do modułu dotyczącego osób
pobierających renty i emerytury ustanawia się w załącznikach
1 do 3.
Artykuł 2
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 Brukseli, dnia 8 stycznia 2008 r.
W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 113 z 30.4.2007, str. 3.
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ZAŁĄCZNIK 1
DEFINICJE
1.

DEFINICJE SYSTEMU PODSTAWOWEGO ESSPROS

1.1.

KLASYFIKACJA SYSTEMÓW: KRYTERIA KLASYFIKACJI SYSTEMÓW OCHRONY SOCJALNEJ

1.1.1.

Podejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzji odnosi się do podmiotu, który podejmuje najważniejsze decyzje, dotyczące: poziomu
świadczeń, warunków, na jakich są one wypłacane, oraz sposobu, w jaki system jest finansowany. Systemy
mogą być kontrolowane przez organy rządowe lub przez organy inne niż rządowe.

1.1.2.

Egzekwowanie prawa
Egzekwowanie prawa odnosi się do przepisów określonych w ustawodawstwie, dotyczących członkostwa osób
objętych ochroną. Przynależność do systemu ochrony socjalnej może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa.

1.1.3.

Określanie uprawnień
Określanie uprawnień odnosi się do podstawy, na jakiej osoba objęta ochroną jest uprawniona do pobierania
świadczeń: uprawnienia te mogą być uzależnione od płacenia składek lub nie.

1.1.4.

Zakres systemu
Zakres systemu odnosi się do części społeczeństwa, która jest objęta ochroną (całe społeczeństwo, wszyscy lub
większość pracowników lub pewne części społeczeństwa).

1.1.5.

Poziom ochrony
Poziom ochrony odnosi się do tego, czy systemy ochrony socjalnej zapewniają podstawowy, czy też dodatkowy
poziom ochrony.

1.2.

PRZYCHODY SYSTEMÓW OCHRONY SOCJALNEJ

1.2.1.

„Składki na ubezpieczenia społeczne” są kosztami poniesionymi przez pracodawców w imieniu swoich pracowników lub przez osoby objęte ochroną w celu uzyskania uprawnień do świadczeń socjalnych.

1.2.2.

„Płatności sektora publicznego” oznaczają koszty dla sektora publicznego związane z funkcjonowaniem publicznych systemów ochrony socjalnej o charakterze nieskładkowym oraz ze wsparciem finansowym dla innych
krajowych systemów ochrony socjalnej.

1.2.3.

„Transfery z innych systemów” oznaczają niewzajemne płatności otrzymane z innych systemów ochrony
socjalnej. Obejmują one składki na ubezpieczenia społeczne przekazane z innych systemów.

1.2.4.

„Inne przychody” oznaczają różne przychody bieżące systemów ochrony socjalnej.

1.3.

WYDATKI SYSTEMÓW OCHRONY SOCJALNEJ

1.3.1.

Funkcje
Funkcja udzielania świadczeń z tytułu ochrony socjalnej jest podstawowym celem systemów ochrony socjalnej
niezależnie od ram ustawodawczych lub instytucjonalnych.

1.3.1.1. Choroba/opieka zdrowotna
Utrzymanie dochodu oraz wsparcie pieniężne w związku z chorobą fizyczną lub umysłową, z wyłączeniem
niepełnosprawności. Opieka zdrowotna mająca na celu utrzymanie, przywrócenie lub poprawę zdrowia osób
objętych ochroną niezależnie od przyczyny problemu zdrowotnego.
1.3.1.2. Niepełnosprawność
Utrzymanie dochodu oraz wsparcie pieniężne lub rzeczowe (z wyłączeniem opieki zdrowotnej) związane
z fizyczną lub umysłową niezdolnością osób niepełnosprawnych do uczestniczenia w życiu gospodarczym
i społecznym.
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1.3.1.3. Wiek podeszły
Utrzymanie dochodu oraz wsparcie pieniężne lub rzeczowe (z wyłączeniem opieki zdrowotnej) związane
z podeszłym wiekiem.
1.3.1.4. Renty rodzinne
Utrzymanie dochodu oraz wsparcie pieniężne lub rzeczowe związane ze zgonem członka rodziny.
1.3.1.5. Rodzina/dzieci
Wsparcie pieniężne lub rzeczowe (z wyłączeniem opieki zdrowotnej) związane z kosztami ciąży, urodzenia
dziecka i adopcji oraz wychowaniem dzieci i opieką nad innymi członkami rodziny.
1.3.1.6. Bezrobocie
Utrzymanie dochodu oraz wsparcie pieniężne lub rzeczowe związane z bezrobociem.
1.3.1.7. Mieszkalnictwo
Wsparcie związane z kosztami mieszkania.
1.3.1.8. Wykluczenie społeczne (niesklasyfikowane gdzie indziej)
Świadczenia pieniężne lub rzeczowe (z wyłączeniem opieki zdrowotnej) specjalnie przeznaczone do walki
z wykluczeniem społecznym, tam, gdzie nie są one objęte jedną z pozostałych funkcji.
1.3.2.

Świadczenia z tytułu ochrony socjalnej

1.3.2.1. Świadczenia pieniężne oznaczają świadczenia wypłacane w gotówce, które nie wymagają okazania przez beneficjenta dowodu rzeczywistych wydatków.
1.3.2.2. Świadczenia rzeczowe oznaczają świadczenia przyznawane w formie towarów i usług. Mogą one być przyznawane w formie zwrotu poniesionych kosztów lub bezpośrednio.
1.3.2.3. Świadczenia socjalne uzależnione od stanu zamożności oznaczają świadczenia socjalne, które są w wyraźny
sposób uzależnione od dochodów beneficjenta i/lub jego mienia, które nie mogą przekraczać pewnego ustalonego progu.
1.3.3.

„Koszty administracyjne” oznaczają koszty, jakimi jest obciążany system ochrony socjalnej, związane z jego
zarządzaniem i administracją.

1.3.4.

„Transfery do innych systemów” oznaczają niewzajemne płatności wykonane na rzecz innych systemów ochrony
socjalnej. Obejmują one składki na ubezpieczenia społeczne przekazane do innych systemów.

1.3.5.

„Inne wydatki” oznaczają różne wydatki poniesione przez systemy ochrony socjalnej (opłacenie dochodu z tytułu
własności i inne wydatki).

2.

DEFINICJE DLA MODUŁU DOTYCZĄCEGO OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY I EMERYTURY

2.1.

OSOBY POBIERAJĄCE RENTY LUB EMERYTURY
Liczba beneficjentów na każdym poziomie może zostać zdefiniowana jako liczba osób otrzymujących przynajmniej jedno świadczenie spośród siedmiu kategorii ESSPROS:
— renty z tytułu niepełnosprawności,
— wcześniejsze emerytury z powodu ograniczonej zdolności do pracy,
— emerytury,
— świadczenia przedemerytalne,
— świadczenia częściowe,
— renty rodzinne, oraz
— wcześniejsze emerytury przyznawane z powodu sytuacji panującej na rynku pracy.
Osoby otrzymujące więcej niż jedno świadczenie liczone są tylko raz (liczba beneficjentów bez podwójnego
liczenia).
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2.1.1.

„Renty z tytułu niepełnosprawności” oznaczają okresowe płatności przeznaczone do utrzymywania lub wspierania dochodu osoby poniżej ustawowego/standardowego wieku emerytalnego określonego w systemie referencyjnym, i która jest dotknięta niepełnosprawnością ograniczającą jej zdolność do pracy lub zarabiania ponad
minimalny poziom ustalony ustawowo.

2.1.2.

„Wcześniejsze emerytury z powodu ograniczonej zdolności do pracy” oznaczają okresowe płatności na rzecz
starszych pracowników, którzy odchodzą z pracy przed osiągnięciem ustawowego/standardowego wieku emerytalnego określonego w systemie referencyjnym w wyniku ograniczonej zdolności do pracy.

2.1.3.

„Emerytury” oznaczają okresowe płatności mające na celu i) utrzymanie dochodu beneficjenta po odejściu
z pracy zarobkowej w wieku ustawowym/standardowym lub ii) wsparcie dochodu osób w starszym wieku
(z wyłączeniem wsparcia ograniczonego w czasie).

2.1.4.

„Świadczenia przedemerytalne” oznaczają okresowe płatności mające na celu utrzymanie dochodu beneficjenta,
który odchodzi z pracy przed osiągnięciem wieku ustawowego/standardowego określonego w odpowiednim
systemie.

2.1.5.

„Świadczenia częściowe” oznaczają okresowe płatności części lub całości emerytury na rzecz starszych pracowników, którzy kontynuują pracę, ale zmniejszają jej wymiar, lub których dochód z działalności zawodowej
znajduje się poniżej ustalonego poziomu.

2.1.6.

„Renty rodzinne” oznaczają okresowe płatności na rzecz osób, których uprawnienia wynikają z ich pokrewieństwa ze zmarłą osobą objętą ochroną przez dany system (wdowy, wdowcy, sieroty itp.).

2.1.7.

„Wcześniejsze emerytury przyznawane z powodu sytuacji panującej na rynku pracy” oznaczają okresowe płatności na rzecz starszych pracowników, którzy opuszczają pracę przed osiągnięciem ustawowego/standardowego
wieku emerytalnego ze względu na bezrobocie lub redukcję miejsc pracy spowodowaną decyzjami gospodarczymi, takimi jak restrukturyzacja sektora przemysłowego lub przedsiębiorstwa.

2.2.

USTAWOWY/STANDARDOWY WIEK EMERYTALNY DLA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH
Ustawowy wiek emerytalny dla świadczeń emerytalnych oznacza wiek, począwszy od którego wypłacane są
świadczenia emerytalne, jeżeli są one przewidziane w odpowiedniej ustawie lub umowie. Wiek ten może być
różny w różnych państwach członkowskich i ich częściach, w zależności od branży, zawodu, płci itd.
Tam, gdzie nie istnieje ustawowy wiek emerytalny, należy zastosować standardowy wiek emerytalny, czyli wiek
stosowany przez system ochrony socjalnej, który wypłaca emeryturę beneficjentowi.

3.

PODRĘCZNIK REFERENCYJNY
Szczegółowe definicje, których należy używać w celu stosowania niniejszego rozporządzenia, zostały określone
w podręczniku ESSPROS opracowanym przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi.
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ZAŁĄCZNIK 2
SZCZEGÓŁOWE KLASYFIKACJE
1.

KLASYFIKACJA SYSTEMÓW I DANYCH ILOŚCIOWYCH (W TYM PRZYCHODÓW, WYDATKÓW
I ŚWIADCZEŃ WEDŁUG FUNKCJI) OBJĘTYCH SYSTEMEM PODSTAWOWYM ESSPROS

1.1.

KLASYFIKACJA SYSTEMÓW (Informacje jakościowe)
Kryterium: Podejmowanie decyzji
Systemy kontrolowane przez organy rządowe
Systemy kontrolowane przez organy inne niż rządowe
Kryterium: Egzekwowanie prawa
Systemy obowiązkowe
Systemy nieobowiązkowe
Kryterium: Określanie uprawnień
Systemy o charakterze składkowym
Systemy o charakterze nieskładkowym
Kryterium: Zakres
Systemy powszechne
Systemy ogólne
Systemy specjalne
Kryterium: Poziom ochrony
Systemy podstawowe
Systemy dodatkowe
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KLASYFIKACJA DANYCH ILOŚCIOWYCH
Pełne szczegółowe klasyfikacje, których należy używać w celu przekazywania obowiązkowych danych do Eurostatu, zostały określone w podręczniku ESSPROS opracowanym przez Komisję Europejską we współpracy
z państwami członkowskimi. Te szczegółowe klasyfikacje zostały zgrupowane w niżej zamieszczonej klasyfikacji
pierwszego poziomu.

1.2.1.

Przychody
System podstawowy ESSPROS klasyfikuje przychody systemów ochrony socjalnej według rodzaju i pochodzenia.
Rodzaj wskazuje naturę lub powód dokonania danej płatności: składki na ubezpieczenia społeczne, płatności
sektora publicznego, transfery z innych systemów i inne przychody.

1.2.1.1. Przychody według rodzaju
Przychody ogółem
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez pracodawców
Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez ubezpieczonych
Płatności sektora publicznego
Podatki przeznaczone na określone cele
Ogólne przychody
Transfery z innych systemów
Składki na ubezpieczenia społeczne przekazane z innych systemów
Inne transfery z innych systemów krajowych
Inne przychody
Dochód z tytułu własności
Inne przychody

1.2.1.2. Przychody według pochodzenia
Pochodzenie określa sektor instytucjonalny, z którego otrzymana została płatność.
Klasyfikacje sektorów instytucjonalnych, z których pochodzą przychody systemów ochrony socjalnej, są takie
same, jak te używane w rachunkowości krajowej (ESA 95).
Przedsiębiorstwa
Centralne organy rządowe
Organy władzy krajów związkowych i lokalne organy władzy
Fundusze zabezpieczeń społecznych
Gospodarstwa domowe
Instytucje nie nastawione na przynoszenie dochodu obsługujące gospodarstwa domowe
Reszta świata
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Wydatki
Wydatki systemów opieki socjalnej są sklasyfikowane według rodzaju i wskazują na naturę lub powód dokonania
danego wydatku: świadczenia z tytułu ochrony socjalnej, koszty administracyjne, transfery do innych systemów
i inne wydatki.
Świadczenia z tytułu ochrony socjalnej dzielą się na świadczenia uzależnione i nieuzależnione od stanu zamożności. Klasyfikacja świadczeń z tytułu ochrony socjalnej dostarcza dalszych szczegółów w zależności od tego, czy
świadczenie ma charakter pieniężny (płatności okresowe lub zryczałtowane) czy rzeczowy. Ponadto stosuje się
bardziej szczegółową klasyfikację, w której pozycje są istotne jedynie dla jednej lub niewielkiej ilości funkcji
wymienionych w sekcji 1.2.3. Klasyfikacja ta znajduje się w podręczniku ESSPROS.

Wydatki ogółem
Świadczenia z tytułu ochrony socjalnej
Świadczenia z tytułu ochrony socjalnej nieuzależnione od stanu zamożności
Świadczenia pieniężne nieuzależnione od stanu zamożności
Okresowe świadczenia pieniężne nieuzależnione od stanu zamożności
Zryczałtowane świadczenia pieniężne nieuzależnione od stanu zamożności
Świadczenia rzeczowe nieuzależnione od stanu zamożności
Świadczenia z tytułu ochrony socjalnej uzależnione od stanu zamożności
Świadczenia pieniężne uzależnione od stanu zamożności
Okresowe świadczenia pieniężne uzależnione od stanu zamożności
Zryczałtowane świadczenia pieniężne uzależnione od stanu zamożności
Świadczenia rzeczowe uzależnione od stanu zamożności
Koszty administracyjne
Transfery do innych systemów
Składki na ubezpieczenia społeczne przekazane do innych systemów
Inne transfery do innych systemów krajowych
Inne wydatki

1.2.3.

Świadczenia według funkcji
Klasyfikacja według funkcji jest następująca:
Choroba/opieka zdrowotna
Niepełnosprawność
Podeszły wiek
Renty rodzinne
Rodzina/dzieci
Bezrobocie
Mieszkalnictwo
Wykluczenie społeczne (niesklasyfikowane gdzie indziej)
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2.

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA BENEFICJENTÓW ŚWIADCZEŃ

2.1.

DANE
Łączna liczba beneficjentów świadczeń bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń (funkcja związana z niepełnosprawnością) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów rent z tytułu niepełnosprawności bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów otrzymujących wcześniejsze emerytury z powodu ograniczonej zdolności do pracy bez
podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów rent z tytułu niepełnosprawności (nieuzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego
liczenia
Łączna liczba beneficjentów otrzymujących wcześniejsze emerytury z powodu ograniczonej zdolności do pracy (nieuzależnione od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów rent z tytułu niepełnosprawności (uzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego
liczenia
Łączna liczba beneficjentów otrzymujących wcześniejsze emerytury z powodu ograniczonej zdolności do pracy (uzależnione od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń (funkcje związane z podeszłym wiekiem i rentami rodzinnymi) bez
podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń (funkcja związana z podeszłym wiekiem) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów emerytur bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń przedemerytalnych bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń częściowych bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów emerytur (nieuzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń przedemerytalnych (nieuzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego
liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń częściowych (nieuzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów emerytur (uzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń przedemerytalnych (uzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego
liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń częściowych (uzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów świadczeń (funkcja związana z rentami rodzinnymi) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów rent rodzinnych (nieuzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów rent rodzinnych (uzależnionych od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
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Łączna liczba beneficjentów świadczeń (funkcja związana z bezrobociem) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów otrzymujących wcześniejsze emerytury przyznawane z powodu sytuacji panującej na rynku
pracy (nieuzależnione od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
Łączna liczba beneficjentów otrzymujących wcześniejsze emerytury przyznawane z powodu sytuacji panującej na rynku
pracy (uzależnione od stanu zamożności) bez podwójnego liczenia
2.2.

DODATKOWE INFORMACJE
Ustawowy lub standardowy wiek emerytalny według płci i systemu
Data/metoda referencyjna stosowana do obliczeń według systemu

L 5/11

PL

L 5/12

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2008

ZAŁĄCZNIK 3
AKTUALIZACJA ZASAD ROZPOWSZECHNIANIA
1.

AKTUALIZACJA ZASAD ROZPOWSZECHNIANIA DLA SYSTEMU PODSTAWOWEGO ESSPROS

1.1.

AKTUALIZACJA ZASAD ROZPOWSZECHNIANIA DANYCH ILOŚCIOWYCH POPRZEZ GRUPOWANIE
SYSTEMÓW

1.1.1. Grupowanie systemów według kryteriów
Określona grupa użytkowników będzie uprawniona do opublikowania danych poprzez zgrupowanie systemów
zgodnie z klasyfikacją systemów ESSPROS określoną w kryteriach w sekcji 1.1 załącznika 1 („Grupowanie
systemów”).
1.1.2. Dane według systemów
Określona grupa użytkowników będzie uprawniona do opublikowania danych według systemów lub grup
systemów dla krajów, które nie udzieliły wyraźnej zgody na pełne rozpowszechnienie ze względu na poufność.
Grupy systemów będą musiały być zgodne z zasadami rozpowszechniania określonymi przez każde zainteresowane państwo członkowskie.
1.2.

AKTUALIZACJA ZASAD ROZPOWSZECHNIANIA
I SZCZEGÓŁOWYCH ŚWIADCZEŃ

DANYCH

JAKOŚCIOWYCH

WEDŁUG

SYSTEMÓW

Eurostat będzie uprawniony przy odpowiednim wsparciu do opublikowania jakościowych informacji według
systemu i szczegółowych świadczeń.
2.

AKTUALIZACJA ZASAD ROZPOWSZECHNIANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH BENEFICJENTÓW
ŚWIADCZEŃ

2.1.

ZGRUPOWANIE KATEGORII ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ ESSPROS BENEFICJENTÓW ŚWIADCZEŃ
Określona grupa użytkowników będzie uprawniona do opublikowania danych dotyczących siedmiu kategorii
świadczeń oraz grup kategorii zgodnych z klasyfikacją beneficjentów świadczeń ESSPROS zawartą w sekcji 2
załącznika 2 (Szczegółowa klasyfikacja beneficjentów świadczeń).
Określona grupa użytkowników będzie również uprawniona do opublikowania danych dotyczących podziału
beneficjentów otrzymujących świadczenia uzależnione i nieuzależnione od stanu zamożności zgodnie
z klasyfikacją beneficjentów świadczeń ESSPROS zawartą w sekcji 2 załącznika 2 (Szczegółowa klasyfikacja
beneficjentów świadczeń).

2.2.

DANE WEDŁUG SYSTEMÓW
Określona grupa użytkowników będzie uprawniona do opublikowania danych według systemów lub grup
systemów dla krajów, które nie udzieliły wyraźnej zgody na pełne rozpowszechnienie ze względu na poufność.
Grupy systemów będą musiały być zgodne z zasadami rozpowszechniania określonymi przez każde zainteresowane państwo członkowskie.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 11/2008
z dnia 8 stycznia 2008 r.
wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)
dotyczącej przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 zostało zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1888/2005 (2) ze względu na
przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy,
Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii
Europejskiej i rozporządzeniem (WE) nr 105/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych
ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (3),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NUTS) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 ustanawia ramy
prawne klasyfikacji regionalnej w celu umożliwienia
gromadzenia, opracowania i rozpowszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych we Wspólnocie.
Artykuł 5 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1059/2003
stanowi, że jeśli do klasyfikacji NUTS wprowadzane są
zmiany, dane państwo członkowskie przekazuje Komisji
szeregi czasowe dla nowej klasyfikacji regionalnej w celu
zastąpienia wcześniej przekazanych danych. Komisja
określa listę szeregów czasowych oraz ich długość, biorąc
pod uwagę możliwość ich dostarczenia. Szeregi czasowe
należy przekazać w okresie dwóch lat od daty wprowadzenia zmiany w klasyfikacji NUTS.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Państwa członkowskie przekazują Komisji szeregi czasowe dla
nowego podziału regionalnego zgodnie z listą określoną
w załączniku.
Artykuł 2
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 Brukseli, dnia 8 stycznia 2008 r.
W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz.U. L 39
z 10.2.2007, str. 1).

(2) Dz.U. L 309 z 25.11.2005, str. 1.
(3) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.
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ZAŁĄCZNIK
Wymagany rok rozpoczęcia według dziedzin statystyki

Dziedzina

Poziom 2 NUTS

Poziom 3 NUTS

Rolnictwo

2007

Demografia

1990

1990

Rachunki regionalne

1999

1999

Rachunki gospodarstw domowych

1999

Edukacja

2007

Opieka zdrowotna – przyczyny zgonów

1994

Opieka zdrowotna – infrastruktura

2000

Badanie siły roboczej

2000

Zatrudnienie, bezrobocie

2000

Badania i rozwój

2003

Statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw

2007

Turystyka

2000

Transport drogowy

2005
2007

Transport kolejowy

2005

Transport wodny śródlądowy

2007

Ochrona środowiska – statystyka odpadów

2004

Ochrona środowiska – inne

2003
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II
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA
DECYZJA KOMISJI
z dnia 21 grudnia 2007 r.
ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych
w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r.
(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6687)
(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/27/WE)
pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków
nadzwyczajnych
zwalczania
ptasiej
grypy
w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (2), przyznano
wkład finansowy na realizację środków podjętych
w celu zwalczania ogniska tej choroby, w wysokości
50 % wydatków kwalifikujących się do finansowania
przez Wspólnotę.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1),
w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1,

(4)

Zgodnie z tą decyzją wkład finansowy Wspólnoty ma
zostać wypłacony na podstawie wniosku złożonego
przez Zjednoczone Królestwo w dniu 18 maja 2007 r.
oraz załączonych dokumentów określonych w art. 7
rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28
lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych
w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób
zwierzęcych
określonych
w
decyzji
Rady
90/424/EWG (3).

(5)

W świetle powyższego należy obecnie ustalić całkowitą
kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w kwalifikowalne
wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej
grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r.

(6)

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję
zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi
oraz warunkami przyznawania wspólnotowej pomocy
finansowej wskazują, że cała zgłoszona we wniosku
kwota wydatków nie może być uznana jako koszty
kwalifikowalne do wkładu finansowego Wspólnoty.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Zjednoczonym Królestwie wystąpiły w 2006 r.
ogniska ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby stanowiło poważne zagrożenie dla zwierząt gospodarskich
we Wspólnocie.

(2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby
i jej możliwie najszybszego zwalczenia, Wspólnota
powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne
wydatki poniesione przez państwo członkowskie
w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia,
służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją
90/424/EWG.

(3)

Decyzją Komisji 2007/272/WE z dnia 25 kwietnia
2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 115 z 3.5.2007, str. 24.
(3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.
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Uwagi Komisji, sposób obliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Zjednoczonemu Królestwu pismem z dnia 5 października
2007 r.

9.1.2008

w 2006 r. na mocy decyzji 2007/272/WE ustala się na
385 363,67 EUR.

Artykuł 2
(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r.

Artykuł 1

W imieniu Komisji

Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze
zwalczaniem ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 21 grudnia 2007 r.
ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych
w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2006 r.
(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6695)
(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2008/28/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

W świetle powyższego należy obecnie ustalić całkowitą
kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w kwalifikowalne
wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej
grypy w Danii w 2006 r.

(6)

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję
zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi
oraz warunkami przyznawania wspólnotowej pomocy
finansowej wskazują, że cała zgłoszona we wniosku
kwota wydatków nie może być uznana jako koszty
kwalifikowalne do wkładu finansowego Wspólnoty.

(7)

Uwagi Komisji, sposób obliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Danii
pismem z dnia 9 października 2007 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1),
w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W Danii wystąpiły w 2006 r. ogniska ptasiej grypy.
Pojawienie się tej choroby stanowiło poważne zagrożenie
dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie.

(2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby
i jej możliwie najszybszego zwalczenia, Wspólnota
powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne
wydatki poniesione przez państwo członkowskie
w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia,
służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją
90/424/EWG.

(3)

(4)

Decyzją Komisji 2007/310/WE z dnia 27 kwietnia
2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na
pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków
nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii
w 2006 r. (2), przyznano wkład finansowy na realizację
środków podjętych w celu zwalczania ogniska tej
choroby, w wysokości 50 % wydatków kwalifikujących
się do finansowania przez Wspólnotę.
Zgodnie z tą decyzją wkład finansowy Wspólnoty ma
zostać wypłacony na podstawie wniosku złożonego
przez Danię w dniu 24 czerwca 2007 r. oraz załączonych dokumentów określonych w art. 7 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r.
ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez
Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia
oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3).

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).
(2) Dz.U. L 117 z 5.5.2007, str. 29.
(3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze
zwalczaniem ptasiej grypy w Danii w 2006 r. na mocy decyzji
2007/310/WE ustala się na 329 862,70 EUR.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

