
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1227/2010 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1055/2008 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) 
nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości 

jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie 
statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzyna
rodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpo 
średnich ( 1 ), w szczególności jego art. 4 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 184/2005 określono 
wspólne zasady systematycznego sporządzania wspól
notowej statystyki bilansu płatniczego, międzynarodo
wego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpo 
średnich. 

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1055/2008 ( 2 ) usta
lono wspólne kryteria jakości oraz częstotliwość spra
wozdań dotyczących jakości w dziedzinie statystyki 
bilansu płatniczego. 

(3) Należy dostosować wspólne kryteria jakości oraz częstot
liwość sprawozdań dotyczących jakości w dziedzinie 
statystyki bilansu płatniczego w celu odzwierciedlenia 
kryteriów jakości określonych w art. 12 ust. 1 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
223/2009 ( 3 ) w sprawie statystyki europejskiej. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1055/2008. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Bilansu Płatniczego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1055/2008 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie przedkładają swoje sprawozdania 
dotyczące jakości najpóźniej do dnia 31 maja każdego 
roku.”; 

2) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia. 

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 20 grudnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23. 
( 2 ) Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 3. 
( 3 ) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.



ZAŁĄCZNIK 

1. Wprowadzenie 

Sprawozdanie dotyczące jakości zawiera zarówno jakościowe, jak i ilościowe wskaźniki jakości. Komisja (Eurostat) 
przedstawia wyniki tych wskaźników ilościowych dla każdego państwa członkowskiego, obliczone na podstawie 
dostarczonych danych. Państwa członkowskie analizują i omawiają te wyniki w świetle własnych metod gromadzenia 
danych. 

2. Harmonogram 

— Co roku przed końcem pierwszego kwartału Komisja (Eurostat) przedstawia państwom członkowskim projekty 
sprawozdań dotyczących jakości, opracowane na podstawie danych przesłanych w poprzednim roku, częściowo 
wypełnione, w szczególności – ilościowymi wskaźnikami i innymi danymi dostępnymi Komisji (Eurostatowi). 

— W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania częściowo wypełnionego sprawozdania dotyczącego jakości i najpóźniej 
do dnia 31 maja każdego roku państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) uzupełnione sprawozdania 
dotyczące jakości. 

3. Kryteria jakości 

Sprawozdanie dotyczące jakości zawiera wskaźniki ilościowe i jakościowe obejmujące wszystkie kryteria jakości 
określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

PL L 336/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2010


