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PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/803
оd 17. svibnja 2019.
o tehničkim zahtjevima u pogledu sadržaja izvješćâ o kvaliteti europske statistike o cijenama
prirodnog plina i električne energije u skladu s Uredbom (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta
i Vijeća
(Tekst značajan za EGP)
EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o europskoj statistici
cijena prirodnog plina i električne energije (1), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,
budući da:
(1)

Uredbom (EU) 2016/1952 utvrđuje se okvir za proizvodnju usporedive europske statistike o cijenama prirodnog
plina i električne energije.

(2)

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1952 države članice svake tri godine dostavljaju Komisiji
(Eurostat) standardno izvješće o kvaliteti podataka u skladu s kriterijima kvalitete utvrđenima u članku 12.
stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Ta izvješća sadržavaju informacije
o opsegu i prikupljanju podataka, kriterijima izračuna, upotrijebljenoj metodologiji i izvorima podataka, kao
i svim promjenama u vezi s njima.

(3)

U skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1952 Komisija (Eurostat) ocjenjuje kvalitetu dostavljenih
podataka te na temelju te ocjene i analize izvješćâ o kvaliteti priprema i objavljuje izvješće o kvaliteti europske
statistike obuhvaćene Uredbom (EU) 2016/1952.

(4)

Nakon stupanja na snagu Uredbe (EU) 2016/1952 Komisija (Eurostat) blisko je surađivala s državama članicama
kako bi ocijenila relevantne tehničke zahtjeve za osiguranje kvalitete u pogledu sadržaja izvješćâ o kvaliteti
i odgovarajuće rokove njihove dostave.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.
(1) Tehnički zahtjevi za osiguranje kvalitete u pogledu sadržaja izvješćâ o kvaliteti podataka o cijenama prirodnog
plina i električne energije navedeni su u Prilogu.
(2)

Države članice dostavljaju prva izvješća o kvaliteti do 15. lipnja 2019.

(3) Svako izvješće o kvaliteti obuhvaća sve godine koje su protekle od datuma prethodnog izvješća o kvaliteti.
Međutim, prva izvješća o kvaliteti obuhvaćaju referentne godine 2017. i 2018.

Članak 2.
Izvješća o kvaliteti dostavljaju se putem jedinstvene ulazne točke koju osigurava Komisija (Eurostat) kako bi Komisija
(Eurostat) ta izvješća o kvaliteti mogla primati elektroničkim putem.
(1) SL L 311, 17.11.2016., str. 1.
(2) Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ,
Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih
zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički
program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).
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Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 2019.
Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOG
TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETE U POGLEDU SADRŽAJA IZVJEŠĆÂ O KVALITETI
EUROPSKE STATISTIKE O CIJENAMA PRIRODNOG PLINA I ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izvješća o kvaliteti sadržavaju informacije o svim kriterijima kvalitete utvrđenima člankom 12. stavkom 1. Uredbe
(EZ) br. 223/2009.
1. RELEVANTNOST
Države članice u izvješćima o kvaliteti dostavljaju sljedeće informacije:
(a) opis korisnikâ, njihove potrebe i obrazloženja tih potreba;
(b) postupke primijenjene za mjerenje zadovoljstva korisnikâ i postizanje rezultata;
(c) u kojoj su mjeri potrebni statistički podaci dostupni.
2. TOČNOST
Izvješća o kvaliteti sadržavaju:
(a) ocjenu točnosti u kojoj su sažete različite sastavnice skupova podataka;
(b) opis uzoračkih pogrešaka;
(c) opis drugih pogrešaka.
3. PRAVOVREMENOST I PRECIZNOST
Države članice izvješćuju o:
(a) vremenskom razdoblju između opisanog događaja ili pojave i raspoloživosti podataka (pravovremenost);
(b) vremenskom razdoblju između ciljnog datuma dostave podataka i stvarnog datuma dostave podataka (preciznost);
(c) broju ponavljanja potrebnih kako bi se dobili potpuno validirani podaci (ponavljanja radi validacije).
4. DOSTUPNOST I JASNOĆA
Države članice izvješćuju o uvjetima i načinima na osnovi kojih korisnici mogu:
(a) dobiti i koristiti podatke (uključujući, ali ne ograničavajući se na priopćenja za tisak, publikacije, internetske baze
podataka, pristup mikropodacima);
(b) tumačiti podatke, primjerice, tako da im se osigura dokumentacija o metodologiji i upravljanju kvalitetom.
5. USPOREDIVOST
Države članice izvješćuju o tome u kojoj su mjeri statistički podaci usporedivi:
(a) u odnosu na druga zemljopisna područja;
(b) tijekom vremena.
6. USKLAĐENOST
Države članice izvješćuju o tome u kojoj su mjeri statistički podaci:
(a) usklađeni s podacima dobivenima iz drugih izvora (usklađenost među područjima);
(b) dosljedni unutar određenog skupa podataka (unutarnja usklađenost).
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Države članice izvješćuju i o sljedećim dodatnim aspektima kvalitete:
1. UPRAVLJANJE KVALITETOM:
Države članice izvješćuju o uvedenim sustavima i okvirima za upravljanje kvalitetom statističkih proizvoda i postupaka.
Izvješćuju i o svojoj ocjeni kvalitete podataka.
2. REVIZIJA PODATAKA:
Države članice objašnjavaju zašto su validirani podaci revidirani. Razlozi mogu uključivati informacije o novom
dostupnom izvoru podataka, novim metodama ili druge relevantne informacije. Izvješće sadržava i datum, veličinu
i opseg revizija.
U skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1952 ta izvješća sadržavaju informacije o opsegu i prikupljanju
podataka, kriterijima izračuna, upotrijebljenoj metodologiji i izvorima podataka, kao i svim promjenama u vezi s
njima.
1. PRIKAZ STATISTIKE
Države članice dostavljaju sljedeći opis diseminiranih podataka koji se korisnicima mogu prikazati u obliku tablica,
grafikona ili karata:
(a) opis podataka;
(b) klasifikacijski sustav;
(c) sektorsku pokrivenost;
(d) statističke koncepte i definicije;
(e) statističke jedinice;
(f) statističku populaciju;
(g) referentno područje (geografski opseg);
(h) vremensko razdoblje (duljina razdoblja dostupnosti podataka);
(i) referentno razdoblje (razdoblje obuhvaćeno izvješćem);
(j) mjernu jedinicu.
2. STATISTIČKA OBRADA:
Izvješća o kvaliteti obuhvaćaju opis svih postupaka za prikupljanje, validaciju i sastavljanje podataka te dobivanje novih
informacija.
3. POLITIKA OBJAVLJIVANJA
U izvješćima o kvaliteti navode se pravila o diseminaciji podataka na nacionalnoj razini.
4. UČESTALOST DISEMINACIJE
U izvješćima se navodi i učestalost kojom se podaci diseminiraju na nacionalnoj razini.
U skladu sa statističkim načelima utvrđenima u članku 2. stavku 1. točkama (e) i (f) Uredbe (EZ) br. 223/2009
države članice izvješćuju o sljedećem:
1. POVJERLJIVOST
Izvješća o kvaliteti sadržavaju informacije o zakonodavnim mjerama ili drugim službenim postupcima kojima se
sprečava neovlašteno otkrivanje podataka koje bi izravno ili neizravno moglo uzrokovati identifikaciju osobe ili
gospodarskog subjekta. U njima se navode i pravila koja se primjenjuju kako bi se osigurala statistička povjerljivost
i spriječilo neovlašteno otkrivanje.
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2. TROŠKOVI I OPTEREĆENJE:
Izvješća o kvaliteti sadržavaju informacije o troškovima i opterećenju povezanima s prikupljanjem i proizvodnjom
statističkog proizvoda.

