
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 461/2012 

z dnia 31 maja 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006, (WE) nr 657/2007 i (WE) nr 1178/2008 w zakresie 

zmian związanych z usunięciem zmiennych dotyczących nowych zamówień w przemyśle 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 
19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk ( 1 ), 
w szczególności jego art. 17 lit. b)–g), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1165/98 ustanowiono 
wspólne ramy tworzenia krótkoterminowych statystyk 
Wspólnoty dotyczących cyklu koniunkturalnego i okre 
ślono zmienne wymagane do analizy krótkoterminowego 
rozwoju podaży i popytu, czynników produkcyjnych 
oraz cen. 

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 
28 września 2006 r. wykonującym i zmieniającym 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącym krót
koterminowych statystyk w odniesieniu do definicji 
zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zesta
wiania danych ( 2 ) określono definicje celów i właściwości 
zmiennych. 

(3) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 657/2007 z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkotermi
nowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich 
systemów doboru prób ( 3 ) określono zasady i warunki 
odnośnie do przekazywania danych przez państwa 
członkowskie uczestniczące w europejskich systemach 
doboru prób dla statystyk krótkoterminowych. 

(4) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1178/2008 z dnia 
28 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych staty
styk oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006 
i (WE) nr 657/2007 w zakresie zmian w następstwie 
rewizji klasyfikacji statystycznych NACE i CPA ( 4 ) 
uaktualniono zasady i warunki odnośnie do europejskich 
systemów doboru prób w następstwie przyjęcia 
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 
statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej 
NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia 

w sprawie określonych dziedzin statystycznych ( 5 ) oraz 
w następstwie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną 
produktów według działalności (CPA) i uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 ( 6 ). 

(5) Zmienne dotyczące nowych zamówień w przemyśle 
wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1165/98 
miały odgrywać rolę wiodącego wskaźnika określającego 
przyszłą produkcję. Możliwości prognozowania dzięki 
tym zmiennym okazały się jednak ograniczone, 
a ponieważ okazało się, że niemożliwe jest wykazanie 
dzięki nim najważniejszych i trwałych tendencji we 
wszystkich państwach członkowskich, Komitet ds. Euro
pejskiego Systemu Statystycznego uzgodnił, że należy 
przerwać gromadzenie danych w zakresie zmiennych 
dotyczących nowych zamówień w kontekście ustalania 
nowych priorytetów przy opracowywaniu i tworzeniu 
statystyk w świetle ograniczonych zasobów i mając na 
uwadze zmniejszenie obciążenia Europejskiego Systemu 
Statystycznego. 

(6) Aby usunąć zmienne dotyczące nowych zamówień 
w przemyśle, konieczne jest usunięcie wszystkich odnie
sień do tych zmiennych dokonanych w związku 
z wykazem tych zmiennych, okresem odniesienia, 
poziomem szczegółowości, terminem przesyłania 
danych, okresem przejściowym oraz definicjami stosowa
nymi do tych zmiennych, a także w związku z warun
kami stosowania europejskiego systemu doboru prób 
w odniesieniu do nowych zamówień niekrajowych. 

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1503/2006 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego 
rozporządzenia.

PL L 142/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2012 

( 1 ) Dz.U. L 162 z 5.6.1998, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 281 z 12.10.2006, s. 15. 
( 3 ) Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 7. 
( 4 ) Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 16. 

( 5 ) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1. 
( 6 ) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65.



Artykuł 3 

W rozporządzeniu (WE) nr 657/2007 artykuły 1 i 2 otrzymują 
brzmienie: 

„Artykuł 1 

Dopuszcza się stosowanie europejskich systemów doboru 
prób przy zestawianiu statystyk uwzględniających podział 
na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, w odniesieniu 
do następujących dwóch zmiennych, określonych w załącz
niku A do rozporządzenia (WE) nr 1165/98: 

Zmienna Nazwa 

312 Ceny produkcji rynku niekrajowego 

340 Ceny importowe 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie uczestniczące w europejskich syste
mach doboru prób, o których mowa w art. 1, przekazują 
Komisji (Eurostatowi) dane dotyczące co najmniej działal
ności ujętych w NACE w odniesieniu do zmiennej nr 312 
oraz produktów ujętych w CPA w odniesieniu do zmiennej 
nr 340, określonych w załączniku.”. 

Artykuł 4 

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1178/2008 zostaje 
zmieniony zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporzą
dzenia. 

Artykuł 5 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

W załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w lit. c) (Wykaz zmiennych) wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 1 skreśla się zmienne „130 Otrzymane nowe zamówienia”, „131 Nowe zamówienia krajowe” oraz „132 
Nowe zamówienia niekrajowe”; 

b) skreśla się pkt 3 i 8; 

2) w lit. e) (Okres odniesienia) skreśla się zmienne 130, 131 i 132 oraz odpowiadające im okresy odniesienia; 

3) w lit. f) (Poziom szczegółowości) wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dodatkowo wszystkie zmienne, z wyjątkiem zmiennych dotyczących obrotu (nr 120, 121, 122), należy 
przekazać dla przemysłu ogółem, zdefiniowanego jako NACE Rev. 2 sekcje B–E, i podstawowych grupowań 
przemysłowych (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 586/2001 (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 86 z 27.3.2001, s. 11.”; 

b) skreśla się pkt 6; 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Zmienne dotyczące rynków niekrajowych (nr 122 i 312) należy przekazywać zgodnie z podziałem na strefę 
euro i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla przemysłu ogółem określonego jako 
NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie 
wymaga się informacji dotyczącej NACE Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo należy 
przekazać zmienną dotyczącą ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która 
nie przyjęła euro. Należy stosować to rozróżnienie dla przemysłu ogółem określonego jako CPA sekcje B–E, 
MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W odniesieniu do podziału na strefę 
euro i strefę, która nie przyjęła euro, Komisja może określić warunki stosowania europejskiego systemu doboru 
prób określonego w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3. Europejski system doboru prób może ograniczyć zakres 
zmiennej dotyczącej ceny importowej do importu produktów z państw spoza strefy euro. Podział na strefę 
euro i strefę, która nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i 340 nie musi być stosowany przez państwa 
członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty.”; 

4) w lit. g) (Nieprzekraczalne terminy przesyłania danych) w pkt 1 skreśla się zmienne 130, 131 i 132 oraz odpowia
dające im nieprzekraczalne terminy „1 miesiąc i 20 dni kalendarzowych”; 

5) w lit. j) (Okres przejściowy) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku zmiennej 340 i podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 
i 340, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 ust. 2, może zostać przyznany okres przejściowy kończący się 
dnia 11 sierpnia 2007 r.”.
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ZAŁĄCZNIK II 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1503/2006 wprowadza się następujące zmiany: 

skreśla się zmienne: „130 Otrzymane nowe zamówienia”, „131 Nowe zamówienia krajowe” oraz „132 Nowe zamówienia 
niekrajowe”. 

ZAŁĄCZNIK III 

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1178/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się pozycję „132 NOWE ZAMÓWIENIA NIEKRAJOWE”.
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