


09.01.2008   UA Офіційний вісник Європейського Союзу L 5/13

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 11/2008

від 8 січня 2008 року

про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 про
встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS)

стосовно передачі часових рядів для нового регіонального розподілу
КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства,
Беручи до уваги Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1059/2003 від 26 травня
2003 року про встановлення спільної класифікації територіальних одиниць для статистики
(NUTS) (1), зокрема його статтю 5(5),
Оскільки:
(1) Регламент (ЄС) № 1059/2003 встановлює правові рамки для регіональної класифікації ЄС з

метою уможливлення збору, узагальнення та розповсюдження гармонізованої регіональної
статистики у Співтоваристві.

(2) У статті 5(5) Регламенту (ЄС) № 1059/2003 передбачено, що при внесенні змін і доповнень
до класифікації NUTS відповідна держава-член повинна передавати Комісії часові ряди для
нової регіональної класифікації, щоб замінити дані, передані раніше. Список часових рядів
та їхню тривалість повинна визначати Комісія, беручи до уваги можливість їх забезпечення.
Ці часові ряди необхідно надати протягом двох років з дати внесення змін і доповнень до
класифікації NUTS.

(3) До Регламенту (ЄС) №  1059/2003 було внесено зміни і доповнення Регламентом (ЄС)
№  1888/2005 (2) у зв’язку зі вступом Чеської Республіки, Естонії, Кіпру, Латвії, Литви,
Угорщини, Мальти, Польщі, Словенії та Словаччини до Європейського Союзу, а також
Регламентом (ЄС) № 105/2007.

(4) Інструменти, передбачені у цьому Регламенті, відповідають висновку Комітету з питань
статистичних програм, заснованого Рішенням Ради 89/382/ЄЕС, Євратом (3),

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1
Держави-члени передають Комісії часові ряди для нового регіонального розподілу відповідно до
списку, наведеного в додатку.

Стаття 2
Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після його публікації в Офіційному віснику
Європейського Союзу.

Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню
у всіх державах-членах.
Вчинено у Брюсселі, 8 січня 2008 року.

За Комісію
Joaquín ALMUNIA

Член Комісії

(1)  ОВ L 154, 21.06.2003, с. 1. Регламент з останніми змінами і доповненнями, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) №
105/2007 (OВ L 39, 10.02.2007, с. 1).
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ДОДАТОК
Необхідний рік початку відповідно до галузі статистики

Галузь рівень NUTS 2 рівень NUTS 3

Сільське господарство 2007  
Демографія 1990 1990

Регіональні рахунки 1999 1999

Рахунки домогосподарств 1999  
Освіта 2007  
Здоров’я — причини смерті 1994  
Здоров’я — інфраструктура 2000  
Обстеження робочої сили 2000  
Зайнятість, Безробіття  2000

Дослідження і розробки 2003  
Структурне обстеження підприємств 2007  
Туризм 2000 2005

Транспорт — дороги  2007

Транспорт — залізниця 2005  
Транспорт — внутрішні водні шляхи 2007  
Довкілля — статистика відходів 2004  
Довкілля — інше 2003  
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