
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1046/2012 

z dne 8. novembra 2012 

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne 
klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo 

regionalno razčlenitev 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne 
klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) ( 1 ) in zlasti 
člena 5(5) Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Uredba (ES) št. 1059/2003 vzpostavlja pravni okvir za 
regionalno klasifikacijo, da se omogoči zbiranje, obdelava 
in razširjanje usklajene regionalne statistike v Uniji. 

(2) V skladu s členom 5(5) Uredbe (ES) št. 1059/2003 bi ob 
spremembi klasifikacije NUTS zadevna država članica 
morala Komisiji poslati časovno vrsto statističnih poda
tkov za novo regionalno razčlenitev za nadomestitev že 
poslanih podatkov. Seznam časovnih vrst in njihovo 
dolžino bi Komisija morala opredeliti ob upoštevanju 

izvedljivosti njihovega zagotavljanja. Te časovne vrste je 
treba zagotoviti v dveh letih po spremembi klasifikacije 
NUTS. 

(3) Klasifikacija NUTS je bila spremenjena z Uredbo Komisije 
(EU) št. 31/2011 ( 2 ) z učinkom od 1. januarja 2012. 

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem 
Odbora za evropski statistični sistem – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Države članice Komisiji pošljejo časovne vrste za novo regio
nalno razčlenitev v skladu s seznamom iz Priloge. 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, 8. novembra 2012 

Za Komisijo 
Predsednik 

José Manuel BARROSO
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PRILOGA 

Zahtevano začetno leto po statističnih področjih 

Področje Raven NUTS 2 Raven NUTS 3 

Kmetijstvo – kmetijsko knjigovodstvo 2007 ( 1 ) 

Kmetijstvo – živalske populacije 2007 

Kmetijstvo – rastlinska pridelava 2007 

Kmetijstvo – proizvodnja mleka 2010 

Kmetijstvo – struktura kmetijskih gospodarstev 2007 

Demografija 1990 ( 1 ) 1990 ( 1 ) 

Zaposlovanje, brezposelnost 2005 2005 ( 1 ) 

Okolje – trdni odpadki 2004 

Zdravstvo – vzroki smrti 1994 ( 1 ) 

Zdravstvo – infrastruktura 1993 ( 1 ) 

Zdravstvo – pacienti 2000 ( 1 ) 

Računi gospodinjstev 2000 

Informacijska družba 2007 ( 1 ) 

Regionalni računi 2000 2000 

Znanost in tehnologija – izdatki za raziskave in 
razvoj ter osebje 

2009 

Turizem 2004 2004 

( 1 ) Pošiljanje ni obvezno.

SL 9.11.2012 Uradni list Evropske unije L 310/35


	Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev

