
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 179/2005

z dnia 2 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do przekazywania danych do
Komisji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 z dnia
22 maja 1995 r. w sprawie statystyki handlu towarami między
Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi a państwami niebę-
dącymi Państwami Członkowskimi (1), w szczególności jego art.
11 i 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych
statystycznych Wspólnoty dotyczących handlu towarami
między Państwami Członkowskimi oraz uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (2), które stosuje
się od 1 stycznia 2005 r., ustanawia wspólne ramy dla
systematycznego tworzenia danych statystycznych
Wspólnoty dotyczących handlu towarami między
Państwami Członkowskimi.

(2) Okres przekazywania danych o handlu z krajami spoza
Unii Europejskiej należy skrócić z 6 tygodni do 40 dni
w celu dostosowania go do okresu przekazywania zagre-
gowanych danych o handlu wewnątrzwspólnotowym.

(3) Rada regularnie podkreśla, że terminowe dostarczanie
danych statystycznych dotyczących handlu jest niezbędne
do monitorowania Unii Gospodarczej i Walutowej.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r.
ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do
statystyki handlu z krajami spoza Unii Europejskiej (3).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Statystyki Handlu Towa-
rami z Krajami Trzecimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 32 rozporządzenia (WE) nr 1917/2000 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 32

1. Państwa Członkowskie opracowują:

a) zagregowane dane, określone dla każdego rodzaju obrotu,
jako całkowita wartość wymiany handlowej z krajami
spoza Unii Europejskiej oraz w podziale na produkty
zgodnie z sekcjami Międzynarodowej Standardowej Klasy-
fikacji Handlu, wersja 3;

b) szczegółowe dane, o których mowa w art. 10 ust. 1
rozporządzenia podstawowego.

2. Państwa Członkowskie niezwłocznie przesyłają dane do
Komisji na następujących zasadach:

a) zgodnie z ust. 1 lit. a) nie później niż 40 dni po zakoń-
czeniu okresu sprawozdawczego;

b) zgodnie z ust. 1 lit. b) nie później niż 42 dni po zakoń-
czeniu okresu sprawozdawczego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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