
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 606/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιουνίου 2008

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές, όσον αφορά την

πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης
Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές (1), και,
ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής (2) θεσπί-
ζει, με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων για
επιστημονικούς σκοπούς, τους όρους με τους οποίους παρέ-
χεται πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα που διαβιβάζονται
στην κοινοτική αρχή. Παραθέτει τις διάφορες έρευνες και
πηγές δεδομένων στις οποίες εφαρμόζεται.

(2) Διαπιστώνεται αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των ερευνητών
και της ευρείας επιστημονικής κοινότητας για πρόσβαση για
επιστημονικούς σκοπούς και στα εμπιστευτικά δεδομένα της
έρευνας για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
(FSS). Η πρόσβαση στα μικροδεδομένα FSS θα προσφέρει τη
δυνατότητα στους ερευνητές να μελετήσουν τη συσχέτιση
των διάφορων χαρακτηριστικών των μεμονωμένων γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, όπως τα είδη των καλλιεργειών, των ζώων
και των ανθρώπινων πόρων. Επίσης, θα προσφέρει τη δυνα-
τότητα στους ερευνητές να βελτιώσουν τα περιφερειακά
γεωργο-περιβαλλοντικά μοντέλα και τους δείκτες που βασί-
ζονται προς το παρόν σε συγκεντρωτικά δεδομένα. Συνεπώς,
η εν λόγω έρευνα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού απορρή-
του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 831/2002 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«1. Η κοινοτική αρχή παρέχει πρόσβαση, εντός των εγκατα-
στάσεών της, σε εμπιστευτικά δεδομένα που προέρχονται από τις
ακόλουθες έρευνες ή πηγές στατιστικών δεδομένων:

— έρευνα για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

— έρευνα για το εργατικό δυναμικό,

— έρευνα για την κοινοτική καινοτομία,

— έρευνα για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση,

— έρευνα για τη διάρθρωση των αποδοχών,

— στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις
συνθήκες διαβίωσης,

— έρευνα για την εκπαίδευση ενηλίκων,

— έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ωστόσο, κατ’ αίτηση της εθνικής αρχής που παρέσχε τα δεδο-
μένα, δεν παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα από την εν λόγω
εθνική αρχή για συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο.».

2. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«1. Η κοινοτική αρχή δημοσιοποιεί σειρές ανωνυμοποιημένων
μικροδεδομένων που προέρχονται από τις ακόλουθες έρευνες ή
πηγές στατιστικών δεδομένων:

— έρευνα για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

— έρευνα για το εργατικό δυναμικό,

— έρευνα για την κοινοτική καινοτομία,

— έρευνα για τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση,

— έρευνα για τη διάρθρωση των αποδοχών,

— στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις
συνθήκες διαβίωσης,

— έρευνα για την εκπαίδευση ενηλίκων,

— έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
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(1) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 133 της 18.5.2002, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1000/2007 (ΕΕ L 226 της 30.8.2007, σ. 7).



Ωστόσο, κατ’ αίτηση της εθνικής αρχής που παρέσχε τα δεδομένα, δεν παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα από
την εν λόγω εθνική αρχή για συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής
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