
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1304/2007

z dnia 7 listopada 2007 r.

zmieniające dyrektywę Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia
(WE) nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia
NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych pewnymi

środkami transportu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia
1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu
do przewozu towarów i pasażerów drogą morską (1),
w szczególności jej art. 12,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25
maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (2),
w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
statystyki transportu kolejowego (3), w szczególności jego
art. 4 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie
statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądo-
wymi (4), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 95/64/WE, rozporządzeniem (WE)
nr 1172/98 oraz rozporządzeniem (WE) nr 91/2003
standardowa klasyfikacja towarów do celów statystyk
transportu (NST/R) ma być stosowana w celu klasyfikacji
transportowanych towarów w statystykach dotyczących
transportu morskiego, drogowego i kolejowego.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1365/2006 w celu
klasyfikacji transportu towarów wodami śródlądowymi
stosuje się albo NST/R, albo NST 2000 rev. 2.

(3) W czerwcu 2007 r. EKG ONZ przyjęło nową wersję NST
2000 (NST 2007) w celu zachowania spójności ze zmie-
nioną NACE (statystyczna klasyfikacja działalności gospo-
darczej we Wspólnocie Europejskiej).

(4) W celu zapewnienia porównywalnego zestawienia statys-
tycznego towarów transportowanych omawianymi środ-
kami transportu konieczne jest przyjęcie NST 2007 jako
jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transpor-
towanych wszystkimi omawianymi środkami transportu.
Powinno mieć to zastosowanie zarówno do państw
członkowskich podczas zbierania danych krajowych, jak
i do Komisji podczas rozpowszechniania informacji
statystycznych odnośnie do transportowanych towarów.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę
95/64/WE, rozporządzenie (WE) nr 1172/98, rozporzą-
dzenie (WE) nr 91/2003 oraz rozporządzenie (WE) nr
1365/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 95/64/WE

Załącznik III do dyrektywy 95/64/WE zastępuje się tekstem
załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1172/98

Załącznik D do rozporządzenia (WE) nr 1172/98 zastępuje się
tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 91/2003

Załącznik J do rozporządzenia (WE) nr 91/2003 zastępuje się
tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1365/2006

Załącznik F do rozporządzenia (WE) nr 1365/2006 zastępuje
się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.
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(1) Dz.U. L 320 z 30.12.1995, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2005/366/WE (Dz.U. L 123 z 17.5.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 14 z 21.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 1192/2003 (Dz.U. L 167 z 4.7.2003,
str. 13).

(4) Dz.U. L 264 z 25.9.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 425/2007 (Dz.U. L 103 z 20.4.2007,
str. 26). (5) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.



Artykuł 5

Poziom szczegółowości statystyki wspólnotowej

Do klasyfikacji rodzaju towarów stosuje się pierwszy poziom klasyfikacji NST 2007 (20 sekcji).

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku referencyjnego 2008, obejmującego dane z 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

NST 2007

Sekcja Opis

01 Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa
i rybactwa

02 Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny

03 Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i tor

04 Produkty spożywcze, napoje i tytoń

05 Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane

06 Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze
słomy i z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby
z papieru; druki i zapisane nośniki informacji

07 Koks i produkty rafinacji ropy naftowej

08 Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw
sztucznych; paliwo jądrowe

09 Inne niemetaliczne wyroby mineralne

10 Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn
i wyposażenia

11 Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia biurowe
i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt
i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precy-
zyjne i optyczne; zegarki i zegary

12 Sprzęt transportowy

13 Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane

14 Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady

15 Listy, paczki

16 Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów

17 Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych;
bagaż transportowany oddzielenie od pasażera; pojazdy silnikowe przewożone
do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane

18 Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem

19 Towary, których nie można zdefiniować: towary, których z jakichkolwiek
powodów nie można zdefiniować, a przez to przypisać do grup 01–16

20 Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane
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