
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 833/2007

z dnia 16 lipca 2007 r.

kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie
sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia
25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1),
w szczególności jego art. 5 ust. 4 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1172/98, w okresie
przejściowym, począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r.,
państwom członkowskim zezwolono na stosowanie
uproszczonego kodowania miejsc załadunku
i rozładunku; pełne kodowanie regionalne nie było
wymagane dla międzynarodowego transportu wewnątrz
EOG.

(2) Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1172/98
należy ustalić datę wygaśnięcia okresu przejściowego,
teraz kiedy istnieją warunki techniczne umożliwiające
działanie skutecznego systemu kodowania regionalnego,
do wykorzystania zarówno w transporcie krajowym, jak
i międzynarodowym, zgodnie z pkt 1 i 2 załącznika
G do tego rozporządzenia.

(3) Konieczne jest zapewnienie stosowania rozporządzenia
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej
klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycz-
nych (NUTS) (2), które weszło w życie w 2003 r.

(4) Niniejsze rozporządzenie nie zmienia statusu ani zawar-
tości zmiennych, które w rozporządzeniu (WE) nr
1172/98 są uznane za fakultatywne.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego
ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Okres przejściowy określony w art. 5 rozporządzenia (WE) nr
1172/98 wygasa dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 2

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 Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz.U. L 39
z 10.2.2007, str. 1).

(3) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


