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PODRUČJA I 

POTPODRUČJA 

ZAHTJEVI KVALITETE / STANDARDI  

IZVJEŠTAVANJA O KVALITETI 

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO 

Ekonomski 

računi za 

poljoprivredu 
– 

Istraživanja o 

strukturi 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

Uredba (EU) br. 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o 

integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage 

uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 (1) SL L 200, 7. kolovoza 2018.,  

str. 1 – 29   

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/1874 оd 29. studenoga 2018. o 

podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1091 

Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih 

gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 

1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa (1) SL L 306, 30. studenoga 

2018., str. 14 – 49   

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/405 оd 16. ožujka 2020. o utvrđivanju 

rješenja i sadržaja izvješća o kvaliteti koja se dostavljaju za integriranu statistiku na 

razini poljoprivrednih gospodarstava u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1091 

Europskog parlamenta i Vijeća (1) SL L 80, 17. ožujka 2020., str. 3 – 7 

Žitarice i  

drugi biljni 

proizvodi 

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o 

statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ)  

br. 959/93 

Uredba (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o 

europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) 

br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 

Napominjemo da će se u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) 2018/1091 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. gore navedena Uredba staviti izvan snage  

od 1. siječnja 2022. 

Usjevi Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o 

statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ)  

br. 959/93 (1) SL L 167, 29. lipnja 2009., str. 1 – 11  

Uredba (EU) br. 1350/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o 

izmjeni određenih zakonodavnih akata u području statistike poljoprivrede i ribarstva,  

SL L 351, 21. prosinca 2013., str. 1 – 14 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/1557 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni 

Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva  

OJ L 244, 19. rujna 2015., str. 11 – 19 

Odluka Komisije br. 2010/130/EU od 1. ožujka 2010. kojom se odobrava odstupanje 

od provedbe Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta I Vijeća za statistiku 

usjeva s obzirom na Belgiju, Bugarsku, Češku Republiku, Njemačku, Poljsku, Portugal 

i Švedsku, SL L 51, 2. ožujka 2010. 
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Trajni nasadi Uredba (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o 

europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) 

br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 

OJ L 347, 30. prosinca 2011., str. 7 – 20   

Napominjemo da se u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 2018/1091  

Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. navedena Uredba stavlja izvan 

snage od 1. siječnja 2022. 

Uredba Vijeća (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih 

uredaba i odluka u područjima slobodnoga kretanja robe, slobode kretanja osoba,  

prava poduzeća, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, 

veterinarstva i fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, poreza, statistike, 

transeuropskih mreža, pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i sigurnosti, 

okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa, vanjske, sigurnosne i obrambene politike  

i institucija zbog pristupanja Republike Hrvatske, SL L 158, 10. lipnja 2013.,  

str. 1 – 71   

Provedbena odluka Komisije 2012/337/EU od 22. lipnja 2012. kojom se  

odobrava odstupanje od Uredbe (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta  

i Vijeća za europsku statistiku o trajnim nasadima, a odnosi se na Saveznu  

Republiku Njemačku i Francusku Republiku, SL L 165, 26. lipnja 2012., str. 94  

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 592/2013 od 21. lipnja 2013. o tehničkom 

obliku za slanje europske statistike o trajnim nasadima u skladu s Uredbom (EU)  

br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 887/2014 оd 14. kolovoza 2014.  

o tehničkom formatu za slanje europskih statističkih podataka o vinogradima  

u skladu s Uredbom (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća,  

SL L 243, 15. kolovoza 2014., str. 1 – 20   

Svinje,  

goveda,  

ovce  

i koze 

Uredba (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008.  

o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktiva  

Vijeća 93/23/EEZ, 93/24/EEZ i 93/25/EEZ OJ L 321, 1. prosinca 2008.,  

str. 1 – 13   

Uredba (EU) br. 1350/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o 

izmjeni određenih zakonodavnih akata u području statistike poljoprivrede i ribarstva  

OJ L 351, 21. prosinca 2013., str. 1 – 14   

Odluka Komisije 2010/323/EU od 10. lipnja 2010. odobravanje odstupanja od 

provedbene Uredbe (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici 

stoke i mesa s obzirom na Bugarsku i Njemačku, SL L 145, 11. lipnja 2010., str. 15 

Dostavljanje 

podataka o 

ribljim 

proizvodima 

Uredba (EZ) br. 1921/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006.  

o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama 

članicama i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1382/91 
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Akvakultura Uredba (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o 

dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica i stavljanju 

izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 788/96 OJ L 218, 13. kolovoza 2008.,  

str. 1 – 13   

Uredba (EU) br. 1350/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 

2013.o izmjeni određenih zakonodavnih akata u području statistike poljoprivrede i 

ribarstva  OJ L 351, 21. prosinca 2013., str. 1 – 14   

Direktiva 2010/76/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. veljače 2010. prema 

prijelaznom razdoblju za provedbu Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća o podnošenju statističkih podataka o akvakulturi od strane 

država članica s obzirom na Češku Republiku, Njemačku, Grčku, Austriju, Poljsku, 

Portugal i Sloveniju, SL L 37, 10. veljače 2010., str. 70 – 71 

Provedbena odluka Komisije 2011/626/EU od 22. rujna 2011. o odobrenju 

odstupanja od provedbe Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 

o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica s 

obzirom na Češku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Republiku 

Austriju, temelj računa (ESA 2010) (1) SL L 354, 26. listopada 2020., str. 1 – 3,  

SL L 246, 23. rujna 2011.,  str. 33  

Pesticidi Uredba (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 

2009. o statističkim podacima o pesticidima OJ L 324, 10. listopada 2009.,  

str. 1 – 2 

Uredba Komisije (EU) br. 2017/269 оd 16. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EZ)  

br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o 

pesticidima, u pogledu popisa aktivnih tvari (1) OJ L 40, 17. veljače 2017.,  

str. 4 – 47   

Uredba Komisije (EU) br. 408/2011 od 27. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ)  

br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o 

pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka OJ L 108, 28. travnja 2011.,  

str. 21 – 22  

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1264/2014 оd 26. studenoga 2014.  

o izmjeni Uredbe (EU) br. 408/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 

Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu 

oblika prijenosa podataka (1) OJ L 341, 27. studenoga 2014., str. 6 – 8   

Uredba Komisije (EU) br. 656/2011 od 7. srpnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o 

pesticidima, u pogledu definicija i popisa aktivnih tvari OJ L 180, 8. srpnja 2011., 

str. 3 – 38 
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PODRUČJA I 

POTPODRUČJA 

ZAHTJEVI KVALITETE / STANDARDI  

IZVJEŠTAVANJA O KVALITETI 

UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA 

Intrastat Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. 

o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u 

području poslovnih statistika  

Extrastat Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. 

o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u 

području poslovnih statistika  

EKONOMIJA I FINANCIJE  

BND /  

BNP 
Uredba (EU) br. 2019/516 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019.  

o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama te stavljanju  

izvan snage Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 

1287/2003 (Uredba o BND–u) SL L 91, 29. ožujka 2019., str. 19 – 24   

Odluka Komisije C/2019/3651 od 17. svibnja 2019. o osnivanju stručne skupine 

Komisije za bruto nacionalni dohodak (1) SL C 174, 21. svibnja 2019., str. 5 – 8 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1546 оd 23. listopada 2020. o 

utvrđivanju strukture i detaljnih aranžmana u pogledu popisa izvora i metoda koji se 

upotrebljavaju za izradu agregata bruto nacionalnog dohotka i njihovih sastavnih 

dijelova u skladu s Europskim sustavom računa (ESA 2010) (1)  

SL L 354, 26. listopada 2020., str. 1 – 3 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju 

bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) 

Postupak 

pretjeranog 

deficita 

Uredba Vijeća (EZ) br. 479/2009 od 25. svibnja 2009. o primjeni Protokola o 

postupku u slučaju prekomjernog deficita priloženog Ugovoru o osnivanju Europske 

zajednice  

Uredba Vijeća (EU) br. 679/2010 od 26. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 

479/2009 o kvaliteti statističkih podataka u kontekstu postupka u slučaju prekomjernog 

deficita  

Uredba Komisije (EU) br. 220/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) 

br. 479/2009 u pogledu upućivanja na Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa 

u Europskoj uniji SL L 69, 8. ožujka 2014., str. 101  

Europski  

sustav  

računa 

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o 

Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/2304 оd 19. prosinca 2016. o načinima, 

strukturi, periodičnosti i pokazateljima ocjene izvješća o kvaliteti dostavljenih podataka 

u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 
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PODRUČJA I 

POTPODRUČJA 

ZAHTJEVI KVALITETE / STANDARDI  

IZVJEŠTAVANJA O KVALITETI 

Cijene Uredba (EU) br. 2016/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o 

harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata 

stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 

Uredba Komisije (EU) br. 1114/2010 od 1. prosinca 2010. o utvrđivanju 

detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o minimalnim 

standardima za kvalitetu ponderiranja harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena 

(HIPC-a) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2454/97 

Uredba Komisije (EU) br. 93/2013 od 1. veljače 2013. o utvrđivanju detaljnih 

pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o harmoniziranim indeksima 

potrošačkih cijena u vezi s utvrđivanjem indeksa cijena stambenih objekata u 

vlasništvu stanara 

Pariteti  

kupovne  

moći  

(PKM) 

 

Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007.  

o uspostavi zajedničkih pravila za pružanje osnovnih informacija o paritetima 

kupovne moći te za njihov izračun i diseminaciju 

Uredba Komisije (EU) br. 193/2011 od 28. veljače 2011. o provedbi Uredbe 

(EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu kontrole kvalitete s 

obzirom na paritete kupovne moći 

ENERGIJA 

Energija Uredba (EU) br. 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016.  

o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan 

snage Direktive 2008/92/EZ 

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. 

o energetskoj statistici 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/803 оd 17. svibnja 2019. o 

tehničkim zahtjevima u pogledu sadržaja izvješća o kvaliteti europske statistike o 

cijenama prirodnog plina i električne energije u skladu s Uredbom (EU) br. 

2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća 

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008.  

o energetskoj statistici, SL L 304, 14. studenoga 2008., str. 1 – 62  
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PODRUČJA I 

POTPODRUČJA 

ZAHTJEVI KVALITETE / STANDARDI  

IZVJEŠTAVANJA O KVALITETI 

OKOLIŠ 

Otpad  Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 

2002. o statističkim podacima o otpadu 

Uredba (EZ) br. 221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o 

izmjeni Uredbe (EZ) br. 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu u pogledu 

provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji 

Uredba Komisije (EU) br. 849/2010 od 27. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ)  

br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu 

(Uredba Komisije (EZ) br. 782/2005 od 24. svibnja 2005. o utvrđivanju formata 

za dostavu rezultata statističkih podataka o otpadu) 

(Uredba Komisije (EZ) br. 782/2005 od 24. svibnja 2005. kojom se utvrđuje format 

za prijenos rezultata o statistici otpada) 

Uredba Komisije (EZ) br. 1445/2005 od 5. rujna 2005. o određivanju 

odgovarajućih mjerila procjene kvalitete i sadržaja izvješća o kvaliteti statističkih 

podataka o otpadu za potrebe Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i 

Vijeća 

Ekonomski 

računi  

okoliša 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2174 оd 24. studenoga 2015. o 

indikativnoj zbirci ekoloških dobara i usluga, formatu za dostavljanje podataka za 

europske ekonomske račune okoliša i o načinima, strukturi i učestalosti izvješća o 

kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o 

europskim ekonomskim računima okoliša 

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o 

europskim ekonomskim računima okoliša SL L 192, 22. srpnja 2011., str. 1 – 16 

INDUSTRIJA, USLUGE I TURIZAM 

Strukturne 

poslovne 

statistike 

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 

2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih 

akata u području poslovnih statistika (1) SL L 327, 17. prosinca 2019., str. 1 – 35 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1030 оd 15. srpnja 2020. o 

utvrđivanju tehničkih specifikacija zahtjeva u pogledu podataka za temu „primjena 

IKT-a i e-trgovina” za referentnu godinu 2021. u skladu s Uredbom (EU) br. 

2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća (1) SL L 227, 16. srpnja 2020.,  

str. 12 – 20 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 оd 30. srpnja 2020. o 

utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 

2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i 
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stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika  

(1) SL L 271, 18. kolovoza 2020. 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/1190 оd 15. srpnja 2021. o 

utvrđivanju tehničkih specifikacija zahtjeva u pogledu podataka za temu „primjena 

IKT-a i e-trgovina” za referentnu godinu 2022. u skladu s Uredbom (EU)  

br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća SL L 258, 20. srpnja 2021.,  str. 28 

Strukturno 

poslovne 

statistike  

(SPS) 

Uredba Komisije (EZ) br. 1618/1999 od 23. srpnja 1999. o kriterijima za 

procjenu kvalitete strukturnih poslovnih statističkih podataka 

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 

2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih 

akata u području poslovnih statistika 

Kratkoročne 

statistike 
Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 

2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih 

akata u području poslovnih statistika 

Poslovni  

registri  

 

Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 

2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih 

akata u području poslovnih statistika 

FATS Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 

2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih 

akata u području poslovnih statistika 

Turizam Uredba (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o 

europskim statistikama o turizmu i o stavljaju izvan snage Direktive Vijeća 

95/57/EZ  

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011 od 20. listopada 2011. o 

provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim 

statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješća o kvaliteti i slanja podataka  

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/1179 оd 16. srpnja 2021. o izmjeni 

Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011 u pogledu agregatnih tablica i datoteka s 

mikropodacima za slanje podataka (1) SL L 256, 19. srpnja 2021., str. 89 
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STANOVNIŠTVO I SOCIJALNI UVJETI 
Socijalne 

statistike  
Uredba (EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o 

uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se 

temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba 

(EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i 

Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i 

Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (1) SL L 261I, 14. listopada 2019.,  

str. 1 – 32 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2180 оd 16. prosinca 2019. o 

utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom 

(EU) br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (1) SL L 330, 20. prosinca 

2019., str. 8 – 15 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2240 оd 16. prosinca 2019. o 

utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, tehničkih formata za dostavu 

informacija te detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju 

ankete na uzorku u području radne snage u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/1700 

Europskog parlamenta i Vijeća (1) SL L 336, 30. prosinca 2019.,  

str. 59 – 124  

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2241 оd 16. prosinca 2019. O opisu 

varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine detalja vremenskih nizova za dostavu 

mjesečnih podataka o nezaposlenosti u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/1700 

Europskog parlamenta i Vijeća 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2019/2242 оd 16. prosinca 2019. o 

utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka, tehničkih formata te detaljnih 

postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti za organizaciju ankete na uzorku u području 

dohotka i životnih uvjeta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/1700 Europskog 

parlamenta i Vijeća 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2020/1013 оd 20. srpnja 2020. o 

utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, određivanju tehničkih formata za 

dostavu informacija te utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti 

u vezi s organizacijom ankete na uzorku u području upotrebe informacijskih i 

komunikacijskih tehnologija za referentnu godinu 2021. u skladu s Uredbom (EU) 

br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća 

Demografija i 

migracije 
Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o 

statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage 

Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima 

Uredba (EU) br. 2020/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o 

izmjeni uredbe (EZ) br. 862/2007 o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj 

zaštiti (1) SL L 198, 22. lipnja 2020., str. 1 – 12  
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Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 

2013. o europskoj demografskoj statistici 

Zdravlje i 

sigurnost 
Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o 

statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom 

mjestu 

Uredba Komisije (EU) br. 141/2013 od 19. veljače 2013. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o 

javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu, s obzirom na statističke podatke 

Europske ankete o zdravlju (EHIS) 

Uredba Komisije (EU) br. 2018/255 оd 19. veljače 2018. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na statističke podatke 

Europske ankete o zdravlju (EHIS) 

Tržište rada  Uredba Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj 

snazi na uzorku u Zajednici 

Uredba (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009.  

o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. 

Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak  

s kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom  

– četvrti dio 

Uredba Komisije (EZ) br. 72/2002 od 16. siječnja 2002. o provedbi Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 530/1999 u pogledu ocjene kvalitete strukturne statistike o 

zaradama 

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o 

dohotku i troškovima rada 

s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom 

Uredba (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o 

prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. 

Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s 

kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom  

– četvrti dio 

Uredba Komisije (EZ) br. 452/2000 od 28. veljače 2000. o provedbi Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 530/1999 o strukturnoj statistici zarada i troškova rada u pogledu 

procjene kvalitete statistike troškova rada 
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 Uredba Komisije (EZ) br. 72/2002 od 16. siječnja 2002. o provedbi Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 530/1999 u pogledu ocjene kvalitete strukturne statistike o 

zaradama  

Uredba Komisije (EZ) br. 698/2006 od 5. svibnja 2006. o provedbi Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 530/1999 o ocjenjivanju kvalitete strukturne statistike troškova rada 

i zarada 

Uredba (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o 

indeksu troškova rada  

s obzirom na regulatorni postupak  

Uredba (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o 

prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. 

Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s 

kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom  

– četvrti dio  

Uredba Komisije (EZ) br. 1216/2003 od 7. srpnja 2003. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada 

Uredba (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008.  

o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici 

Uredba Komisije (EZ) br. 1062/2008 od 28. listopada 2008. o provedbi Uredbe 

(EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim 

podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici, u vezi s postupcima za 

desezoniranje i izvješćima o kvaliteti 

Uredba Komisije (EZ) br. 19/2009 od 13. siječnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima 

o slobodnim radnim mjestima u Zajednici, u vezi s definicijom slobodnog radnog 

mjesta, referentnim datumima za prikupljanje podataka, specifikacijama prijenosa 

podataka i studijama izvedivosti  

 SL L 9, 14. siječnja 2009., str. 3 – 6 

Uvjeti života i 

socijalna zaštita 
Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o 

statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU–SILC) 

Uredba Komisije (EZ) br. 1980/2003 od 21. listopada 2003. o provedbi Uredbe 

(EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku 

i životnim uvjetima (EU–SILC) u vezi s definicijama i ažuriranim definicijama  

SL L 298, 17. studenoga 2003., str. 1 – 22 

Uredba Komisije (EZ) br. 28/2004 od 5. siječnja 2004. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i 

životnim uvjetima (EU–SILC) u pogledu detaljnog sadržaja privremenih i završnih 

izvješća o kvaliteti 
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Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. travnja 2007. o 

Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) 

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007 od 12. studenoga 2007. o provedbi Uredbe 

(EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane 

statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje, 

rezultata koji se šalju te kriterija za mjerenje kvalitete u odnosu na osnovni sustav 

ESSPROS-a i modul korisnika mirovina 

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011 od 8. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 

485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike 

socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje podataka, 

rezultatima koje treba poslati i kriterijima za mjerenje kvalitete za ESSPROS-ov modul 

za neto davanja u okviru socijalne zaštite Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008 o popisima stanovništva i stanova 

Uredba Komisije (EU) br. 1151/2010 od 8. prosinca 2010. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu 

načina i strukture izvješća o kvaliteti i tehničkog formata za slanje podataka 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/881 оd 23. svibnja 2017. o provedbi 

Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i 

stanova u pogledu načina i strukture izvješća o kvaliteti i tehničkog formata za slanje 

podataka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1151/2010 

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011 od 17. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 

485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike 

socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na početak cjelovitog prikupljanja podataka za 

ESSPROS-ov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 71, 18. ožujka 

2011.) 

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008 od 8. siječnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 

458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike 

socijalne zaštite (ESSPROS) u vezi s definicijama, detaljnim klasifikacijama i 

pravilima za diseminaciju za središnji sustav ESSPROS-a i modul za korisnike 

mirovina (SL L 5, 9. siječnja 2008.) 

Obrazovanje, 

znanost i 

kultura 

Uredba (EZ) br. 1552/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o 

statističkim podacima u odnosu na strukovno osposobljavanje u poduzećima  

Uredba (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o 

prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora 

Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom  

Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom – četvrti dio 

Uredba Komisije (EZ) br. 198/2006 od 3. veljače 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 

1552/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima u odnosu na 

strukovno osposobljavanje u poduzećima 



Verzija od 5. listopada 2021.  

Stranica 14 od 15 

PODRUČJA I 

POTPODRUČJA 

ZAHTJEVI KVALITETE / STANDARDI  

IZVJEŠTAVANJA O KVALITETI 

Uredba Komisije (EU) br. 822/2010 od 17. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 198/2006 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1552/2005 Europskog parlamenta i 

Vijeća o statistici koja se odnosi na strukovno osposobljavanje u poduzećima u 

pogledu podataka koji se prikupljaju te zahtjeva u vezi s uzorkovanjem, točnošću i 

kakvoćom 

Uredba Komisije (EU) br. 1153/2014 оd 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe 

(EZ) br. 198/2006 u pogledu podataka koji se prikupljaju te uvjeta uzorkovanja, 

točnosti i kvalitete 

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o 

izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju 

Uredba Komisije (EU) br. 823/2010 od 17. rujna 2010. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o 

obrazovanju i cjeloživotnom učenju u vezi sa statistikama o sudjelovanju odraslih u 

cjeloživotnom učenju 

Uredba Komisije (EU) br. 88/2011 od 2. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o 

obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i 

osposobljavanja 

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 оd 23. rujna 2013. o provedbi Uredbe (EZ) 

br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o 

obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i 

osposobljavanja 

Uredba Komisije (EU) br. 1175/2014 оd 30. listopada 2014. o provedbi Uredbe 

(EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o 

obrazovanju i cjeloživotnom učenju u vezi sa statistikama o sudjelovanju odraslih u 

cjeloživotnom učenju i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU)  

br. 823/2010 

TRANSPORT 

Zračni promet Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o 

statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom 

prometu  

Prijevoz na 

unutarnjim 

vodnim 

putovima 

Uredba (EU) br. 2018/974 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o 

statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima 

Željeznički 

prijevoz 
Uredba (EU) br. 2018/643 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o 

statistici željezničkog prijevoza (preinaka) 
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Cestovni 

prijevoz robe  
Uredba Vijeća (EZ) br. 1172/98 od 25. svibnja 1998. o statističkim izvješćima u 

vezi s cestovnim prijevozom robe 

Uredba (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o 

statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe (preinačena)  

Pomorski 

promet  
Direktiva 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 

statističkim izvještajima u vezi s prijevozom robe i putnika morem (preinačena) 

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE INFORMACIJSKO DRUŠTVO 

Istraživanje i 

razvoj 
Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. 

o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u 

području poslovnih statistika 

Informacijasko 

društvo 
Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. 

o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u 

području poslovnih statistika 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/1223 оd 27. srpnja 2021. o 

utvrđivanju tehničkih stavki skupa podataka, određivanju tehničkih formata za 

dostavu informacija te utvrđivanju detaljnih postupaka i sadržaja izvješća o kvaliteti 

u vezi s organizacijom ankete na uzorku u području upotrebe informacijskih i 

komunikacijskih tehnologija za referentnu godinu 2022. u skladu s Uredbom (EU) 

br. 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća 

 


