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ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/...

z dnia ...

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty 

dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi 

w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych 

do przyjmowania niektórych środków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1,

1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. (dotychczas 
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2016 r. 
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Stanowisko Parlamentu 
Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego 

dalej „Traktatem”) uprawnienia powierzone Komisji należy dostosować do postanowień 

art. 290 i 291 Traktatu.

(2) W świetle przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111, 

Komisja zobowiązała się, w drodze oświadczenia2, do dokonywania przeglądu aktów 

ustawodawczych, które zawierają obecnie odesłania do procedury regulacyjnej połączonej 

z kontrolą, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Traktacie.

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/20093 przyznaje Komisji 

uprawnienia w celu wdrożenia niektórych przepisów tego rozporządzenia.

(4) W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 471/2009 do art. 290 i 291 Traktatu należy 

zastąpić uprawnienia wykonawcze powierzone Komisji przez to rozporządzenie poprzez 

przyznanie jej uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13).

2 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 19.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. 

w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 23).
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(5) W celu uwzględnienia zmian w kodeksie celnym lub przepisach wywodzących się 

z konwencji międzynarodowych, jak również zmian koniecznych ze względów 

metodologicznych i wynikających z potrzeby stworzenia skutecznego systemu 

gromadzenia danych oraz sporządzania statystyk, uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do:

– dostosowania wykazu procedur celnych lub przeznaczeń celnych;

– szczególnych towarów lub przepływów oraz innych lub szczególnych przepisów 

mających do nich zastosowanie;

– wyłączania towarów lub przepływów ze statystyk dotyczących handlu 

zagranicznego;

– gromadzenia danych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) 

nr 471/2009;

– dalszego doprecyzowania danych statystycznych;

– wymogu dotyczącego ograniczonych zestawów danych w odniesieniu do 

szczególnych towarów lub przepływów, o których mowa w art. 3 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 471/2009, i danych przedstawianych zgodnie z art. 4 ust. 2 

tego rozporządzenia;

– poziomu agregacji dla krajów partnerskich, towarów i walut w przypadku statystyk 

dotyczących handlu w podziale według waluty fakturowania.
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Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone 

były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

(6) Komisja powinna zapewnić, aby te akty delegowane nie nakładały znacznych 

dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów i aby były jak 

najmniej kosztowne.

(7) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (WE) nr 471/2009, 

Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze, tak aby mogła ona przyjąć środki 

odnoszące się do:

– kodów i ich formatu, które należy stosować w odniesieniu do danych, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia,

– łączenia danych o charakterystyce działalności z danymi zarejestrowanymi na 

podstawie przepisów tego artykułu;

– jednolitej zawartości i zakresu przekazanych statystyk.

Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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(8) Komitet ds. Statystyk odnoszących się do Handlu Towarami z Państwami Trzecimi (zwany 

dalej „Komitetem Extrastat”), o którym mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 471/2009, 

doradzał Komisji i wspierał ją w wykonywaniu uprawnień wykonawczych. W ramach 

strategii dotyczącej nowego Europejskiego Systemu Statystycznego (zwanego dalej 

„ESS”), której celem jest poprawa koordynacji i partnerstwa w ramach przejrzystej 

struktury ESS opartej na zasadzie hierarchiczności, Komitet ds. Europejskiego Systemu 

Statystycznego (zwany dalej „Komitetem ds. ESS”), ustanowiony rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/20091, powinien pełnić rolę doradczą 

i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. W związku z tym 

rozporządzenie (WE) nr 471/2009 powinno zostać zmienione przez zastąpienie odniesień 

do Komitetu Extrastat odniesieniami do Komitetu ds. ESS.

(9) W celu zapewnienia pewności prawa niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na 

procedury przyjmowania środków, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 471/2009,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 
2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu 
Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 
89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
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Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 471/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Aby uwzględnić zmiany w kodeksie celnym i przepisach wywodzących się 

z konwencji międzynarodowych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania, 

zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dostosowujących wykaz procedur 

celnych lub przeznaczeń celnych, o których mowa w ust. 1 akapit drugi 

niniejszego artykułu.”;

b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych 

dotyczących szczególnych towarów lub przepływów oraz innych lub szczególnych 

przepisów mających do nich zastosowanie.”;

c) ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych, dotyczących wyłączania towarów lub przepływów ze statystyk 

dotyczących handlu zagranicznego.”;
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d) dodaje się następujący ustęp:

„5. Wykonując uprawnienia delegowane w ust. 2, 3 i 4, Komisja zapewnia, aby 

akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia na 

państwa członkowskie ani na respondentów.”;

2) art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych, 

dotyczących gromadzenia danych, o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego artykułu. 

Wykonując te uprawnienia, Komisja zapewnia, aby akty delegowane nie nakładały 

znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na 

respondentów.”;

3) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych, dotyczących dalszego doprecyzowania danych, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

2a. Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, środki odnoszące się do 

kodów i ich formatu, które należy stosować w odniesieniu do danych, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 11 ust. 2.”;
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b) ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych, dotyczących tych ograniczonych zestawów danych.”;

c) dodaje się następujący ustęp:

„5. Wykonując uprawnienia delegowane w ust. 2 i 4, Komisja zapewnia, aby akty 

delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa 

członkowskie ani na respondentów.”;

4) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, środki dotyczące łączenia 

danych i sporządzania statystyk.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 11 ust. 2.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Co dwa lata państwa członkowskie sporządzają roczne statystyki dotyczące 

handlu w podziale na walutę fakturowania.
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Państwa członkowskie sporządzają te statystyki, wykorzystując 

reprezentatywną próbę zarejestrowanych danych dotyczących przywozu 

i wywozu pochodzących ze zgłoszeń celnych i zawierających dane o walucie 

fakturowania. Jeżeli waluta fakturowania w przypadku wywozu nie jest podana 

w zgłoszeniu celnym, w celu zebrania wymaganych danych przeprowadzane 

jest badanie.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych, dotyczących poziomu agregacji dla krajów partnerskich, 

towarów i walut. Wykonując te uprawnienia, Komisja zapewnia, aby akty 

delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia na państwa 

członkowskie ani na respondentów.”;

5) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) statystyki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1, nie później niż 40 dni po zakończeniu każdego 

miesięcznego okresu referencyjnego. Państwa członkowskie zapewniają, by 

statystyki zawierały informacje o wszystkich przywozach i wywozach 

w danym okresie referencyjnym, dokonując korekt tam, gdzie rejestry są 

niedostępne.

Jeżeli przekazane statystyki podlegają zmianom, państwa członkowskie 

przekazują zmienione wyniki nie później niż ostatniego dnia miesiąca 

następującego po dniu, w którym skorygowane dane zostały udostępnione.
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W wynikach przekazywanych Komisji (Eurostatowi) państwa członkowskie 

uwzględniają wszelkie poufne informacje statystyczne.

Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, środki dotyczące 

jednolitych specyfikacji technicznych na potrzeby zawartości i zakresu 

przekazywanych statystyk. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statystyki dotyczące handlu w podziale według charakterystyki działalności, 

o których mowa w art. 6 ust. 2, przekazywane są Komisji (Eurostatowi) 

w ciągu 18 miesięcy od zakończenia roku referencyjnego.

Statystyki dotyczące handlu w podziale na walutę fakturowania, o których 

mowa w art. 6 ust. 3, przekazywane są Komisji (Eurostatowi) w ciągu trzech 

miesięcy od zakończenia roku referencyjnego.”;

6) dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 10a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, 3 

i 4, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 i 4 oraz art. 6 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu 

lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. 

Komisja sporządza sprawozdanie w odniesieniu do przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. 

Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na okresy o tej samej 

długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 

i 4 oraz art. 6 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych 

w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym 

terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami 

wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi 

w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa(*).

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 i 4 

oraz art. 6 ust. 3 wchodzi w życie jedynie pod warunkiem, że Parlament Europejski 

albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeżeli przed upływem tego terminu 

zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.

________________________
(*) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, 

ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem 

w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 

(*).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) 

nr 182/2011.

________________________
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 

2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 
(Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”.
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Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na procedury przyjmowania środków przewidzianych 

w rozporządzeniu (WE) nr 471/2009, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący
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I. WPROWADZENIE

1. W dniu 8 sierpnia 2013 r. Komisja przedłożyła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu 

wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu 

zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień 

delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków.

2. Parlament Europejski przyjął na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 marca 2014 r. stanowisko 

w pierwszym czytaniu zawierające 9 poprawek.

3. W listopadzie 2014 roku Rada i Parlament Europejski rozpoczęły negocjacje z myślą 

o osiągnięciu wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. Ze względu na otwartą kwestię 

konsultacji Komisji z ekspertami z państw członkowskich przed przyjęciem aktów 

delegowanych, negocjacje wstrzymano do czasu zawarcia Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa.

4. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa, uzgodnione 

między trzema instytucjami w dniu 15 grudnia 2015 r., zostało przyjęte na posiedzeniu 

plenarnym PE w dniu 9 marca 2016 r., a przez Radę w dniu 15 marca 2016 r. Ostateczny tekst 

kompromisowy zawarty w dok. 7105/16 został odpowiednio przeformułowany.

5. W dniu 21 kwietnia 2016 r. przewodniczący parlamentarnej Komisji Handlu 

Międzynarodowego wystosował pismo do przewodniczącego Komitetu Stałych 

Przedstawicieli, w którym stwierdził, że jeżeli Rada przyjmie swoje stanowisko w pierwszym 

czytaniu zgodnie z wyżej wymienionym tekstem kompromisowym, zarekomenduje on, by 

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym zatwierdził stanowisko Rady bez poprawek – 

z zastrzeżeniem weryfikacji prawno-językowej – w drugim czytaniu.

6. W dniu 11 maja 2016 r. Rada potwierdziła porozumienie polityczne co do kompromisowego 

tekstu dyrektywy.
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II. CEL

7. Celem projektu dyrektywy jest uzgodnienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego 

z państwami trzecimi z TFUE w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień 

delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków.

III. ANALIZA WSPÓLNEGO STANOWISKA

8. W następstwie głosowania na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski i Rada 

przeprowadziły negocjacje w celu zawarcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu na 

podstawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu, które Parlament byłby w stanie 

zatwierdzić w jego obecnym brzmieniu. Tekst stanowiska Rady w pierwszym czytaniu 

w pełni odzwierciedla kompromis osiągnięty między tymi dwoma współprawodawcami.

9. Główną kwestią do rozstrzygnięcia między obydwiema instytucjami był wniosek Rady 

o przeprowadzanie konsultacji z ekspertami krajowymi przed przyjęciem aktów 

delegowanych. Następnie postanowiono wstrzymać negocjacje w tej sprawie do czasu 

zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa.

10. Po przyjęciu Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa 

projekt rozporządzenia odpowiednio przeformułowano.

IV. WNIOSEK

11. Stanowisko Rady w pełni odzwierciedla kompromis osiągnięty w wyniku negocjacji między 

Parlamentem Europejskim i Radą, przy zgodzie Komisji, i jest ono w pełni zgodne 

z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

Kompromis ten został potwierdzony pismem przewodniczącego parlamentarnej Komisji 

Handlu Międzynarodowego do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli z dnia 27 

kwietnia 2016 r.
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NOTA DO PUNKTU I/A 
Od: Sekre ta ria t Genera lny Rady 
Do: Komite t S ta łych Przeds tawicie li / Rada  
Dotyczy: Wniosek dotyczący rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmienia jącego rozporządzenie  (WE) nr 471/2009 w sprawie  s ta tys tyk 
Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z pańs twami trzecimi  
w odnies ieniu do powierzenia  Komisji uprawnień de legowanych  
i wykonawczych do przyjmowania  niektórych ś rodków (pierws ze  czytanie) 
– Przyjęcie  s tanowiska  Rady w pierwszym czytaniu oraz uzasadnienia  
Rady 

 

1. W dniu 8 sierpnia 2013 r. Komisja przekazała Radzie wyżej wymieniony wniosek1, którego 

podstawę stanowi art. 338 ust. 1 TFUE.

2. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 

12 marca 2014 r.2

3. W dniu 15 maja 2016 r. na 3464. posiedzeniu Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa osiągnęła 

porozumienie polityczne w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego 

wyżej wymienionego rozporządzenia3.

1 Dok. 13517/13.
2 Dok. 7436/14.
3 Zgodnie z pismem z dnia 21 kwietnia 2016 r. wysłanym przez przewodniczącego Komisji 

Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim do przewodniczącego Coreperu, 
Parlament Europejski powinien w czasie drugiego czytania zatwierdzić stanowisko Rady 
w pierwszym czytaniu bez poprawek.
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4. Komitet Stałych Przedstawicieli proszony jest o zaproponowanie Radzie, by jako punkt 

A porządku jednego z najbliższych posiedzeń przyjęła stanowisko Rady w pierwszym 

czytaniu przedstawione w dokumencie 8536/16 i uzasadnienie przedstawione w dokumencie 

8536/16 ADD 1.
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DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

 

dotyczący 

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie 

statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w 

odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do 

przyjmowania niektórych środków 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 



 

PL 2   PL 

2013/0279 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

 

dotyczący 

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie 

statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w 

odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do 

przyjmowania niektórych środków 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

1. PRZEBIEG PROCEDURY 

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(dokument COM(2013) 0579 final – 2013/0279 COD): 

8 sierpnia 2013 r. 

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny: 

nie dotyczy 

Data uchwalenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w 

pierwszym czytaniu: 

12 marca 2014 r. 

Data przekazania zmienionego wniosku: nie dotyczy 

Data przyjęcia stanowiska Rady: 16 czerwca 2016 r. 

2. PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI 

Celem wniosku Komisji jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 471/2009, tak aby dostosować je 

do nowego kontekstu instytucjonalnego w następstwie wejścia w życie Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Zaproponowano: 

• nadanie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych, które uzupełniają 

lub zmieniają przepisy w odniesieniu do niektórych przepisów, w celu uwzględnienia 

zmian w kodeksie celnym lub przepisów wywodzących się z konwencji 

międzynarodowych, jak również zmian koniecznych ze względów metodologicznych i 

wynikających z potrzeby stworzenia skutecznego systemu gromadzenia danych oraz 

opracowywania statystyk, 

• powierzenie Komisji uprawnień wykonawczych, by mogła ona przyjąć środki zgodnie 

z procedurą sprawdzającą w odniesieniu do niektórych przepisów, w celu zapewnienia 

jednolitych warunków do wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 471/2009, 

a ponadto 
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• zastąpienie odniesienia do Extrastatu odniesieniami do Komitetu ds. Europejskiego 

Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS), w kontekście ogólnej restrukturyzacji i 

udoskonalania Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). 

3. UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA RADY 

3.1 Uwagi ogólne 

Stanowisko Rady odzwierciedla z jednej strony tymczasowe porozumienie polityczne 

osiągnięte przez Radę, Komisję Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego i 

Komisję w ramach nieformalnych trójstronnych rozmów w dniu 8 grudnia 2014 r., a z drugiej 

strony nowe porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa 

(IIA), które zostało przyjęte i weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2016 r.
1
.  

Główną kwestią blokującą w tej sprawie była kwestia konsultacji z państwami członkowskimi 

w trakcie przygotowywania przez Komisję aktów delegowanych. Postanowiono poczekać na 

wejście w życie porozumienia międzyinstytucjonalnego IIA.  

W dniu 16 czerwca 2016 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. 

Proponowane zmiany określają przede wszystkim niektóre szczegółowe obowiązki państw 

członkowskich (między innymi ostateczne terminy przekazywania) bezpośrednio w akcie 

podstawowym, w miejsce nadania Komisji uprawnień do określenia ich w akcie 

delegowanym, jak pierwotnie proponowano. Komisja jest zdania, że wyżej wymienione 

zobowiązania prawne, również w perspektywie długoterminowej, nie musiałyby być 

zmieniane, a w konsekwencji określenie ich w akcie podstawowym zamiast w aktach 

delegowanych nie stwarza żadnego problemu elastyczności; dlatego też nie wyraziła 

sprzeciwu wobec tych poprawek Rady.  

3.2 Uwagi do poprawek przyjętych przez Parlament Europejski 

3.2.1. Poprawki Parlamentu Europejskiego uwzględnione w pełni, częściowo lub co do 

zasady w stanowisku Rady w pierwszym czytaniu 

Upoważnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych, które pierwotnie miało być 

powierzane Komisji na czas nieokreślony, zostało ograniczone do pięciu lat, zgodnie z 

poprawką 7 Parlamentu Europejskiego. 

3.2.2. Poprawki Parlamentu Europejskiego nieuwzględnione w stanowisku Rady w 

pierwszym czytaniu 

W pierwszym czytaniu w 2014 r. Parlament Europejski zaproponował poprawki, które 

zasadniczo anulowałyby wszelkie uprawnienia w ramach procedury komitetowej 

zaproponowane przez Komisję. Było to nie do przyjęcia dla Rady i Komisji.  

3.3 Nowe przepisy wprowadzone przez Radę i stanowisko Komisji 

Dodano standardowy motyw i punkty określone przez nowe porozumienie 

międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. Komisja w pełni popiera tę zmianę. 

 

4. PODSUMOWANIE 

Komisja popiera osiągnięty kompromis, ponieważ jest on zgodny z dążeniami Komisji do 

dostosowania prawodawstwa przedlizbońskiego. Odzwierciedla on dobrze równowagę 

                                                 
1
 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
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pomiędzy aktami delegowanymi i wykonawczymi, w kształcie przewidzianym w pierwotnym 

wniosku Komisji. Ponadto jest to udany przypadek zastosowania nowego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. 
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