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(Akty ustawodawcze) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1350/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. 

zmieniające niektóre akty ustawodawcze w zakresie statystyk dotyczących rolnictwa 
i rybołówstwa 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 338 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Szereg aktów ustawodawczych w zakresie statystyk doty
czących rolnictwa i rybołówstwa („akty ustawodawcze”) 
powierza Komisji uprawnienia do wykonania niektórych 
przepisów tych aktów ustawodawczych. W związku 
z wejściem w życie Traktatu z Lizbony te uprawnienia 
wykonawcze należy dostosować do Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej (TFUE). 

(2) Komisja zobowiązała się do dokonywania przeglądu 
aktów ustawodawczych, które zawierają obecnie 
odesłania do procedury regulacyjnej połączonej 
z kontrolą, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 
290 TFUE. 

(3) W celu uzupełniania lub zmieniania niektórych, innych 
niż istotne elementów aktów ustawodawczych, w szcze
gólności aby uwzględnić rozwój gospodarczy i społeczny 
oraz postęp techniczny, Komisja powinna mieć upraw
nienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 
290 TFUE. 

(4) W odniesieniu do dyrektywy Rady 96/16/WE ( 2 ), w celu 
uwzględnienia zgromadzonych doświadczeń i rozwoju 
gospodarczego i postępu technicznego należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 
290 TFUE w odniesieniu do wykazu przetworów mlecz
nych objętych badaniami oraz standardowych definicji 
mających zastosowanie do przekazywania wyników 
w odniesieniu do różnych produktów. 

(5) W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 138/2004 ( 3 ), w celu uwzględ
nienia rozwoju gospodarczego i postępu technicznego 
należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
zmian załączników I i II do tego rozporządzenia. 

(6) W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1921/2006 ( 4 ), w celu uwzględ
nienia postępu technicznego należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
TFUE w odniesieniu do zmian technicznych załączników 
do tego rozporządzenia. 

(7) W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 762/2008 ( 5 ), w celu uwzględ
nienia rozwoju gospodarczego i postępu technicznego 
należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
zmian załączników do tego rozporządzenia.
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( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 
decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2013 r. 

( 2 ) Dyrektywa Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie 
prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i prze
tworów mlecznych (Dz.U. L 78 z 28.3.1996, s. 27). 

( 3 ) Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla 
rolnictwa we Wspólnocie (Dz.U. L 33 z 5.2.2004, s. 1). 

( 4 ) Rozporządzenie (WE) nr 1921/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przekazywania danych 
statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa 
w państwach członkowskich i uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1382/91 (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 1). 

( 5 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przekazywania przez państwa 
członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 788/96 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, 
s. 1).



(8) W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1165/2008 ( 1 ), w celu uwzględ
nienia rozwoju gospodarczego i postępu technicznego 
należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
zmian załączników I, II, IV i V do tego rozporządzenia. 

(9) W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 216/2009 ( 2 ), w celu uwzględ
nienia postępu technicznego i wymogów międzynarodo
wych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmian 
załączników I, II, III i IV do tego rozporządzenia, doty
czących wykazów statystycznych obszarów połowowych 
lub ich podrejonów i gatunków. 

(10) W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 217/2009 ( 3 ), w celu uwzględ
nienia postępu technicznego i wymogów międzynarodo
wych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmian 
załączników I, II, III i IV do tego rozporządzenia, doty
czących wykazów gatunków i statystycznych obszarów 
połowowych oraz opisu tych obszarów, jak również 
wykazów środków, kodów i definicji stosowanych 
w odniesieniu do działalności rybackiej, narzędzi poło
wowych, rozmiarów statku i metod prowadzenia poło
wów. 

(11) W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 218/2009 ( 4 ), w celu uwzględ
nienia postępu technicznego i wymogów międzynarodo
wych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmian 
załączników I, II i III do tego rozporządzenia, dotyczą
cych wykazów gatunków i statystycznych obszarów 
połowowych, opisów tych obszarów połowowych 
i dopuszczalnego stopnia agregacji danych. 

(12) W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 543/2009 ( 5 ), w celu uwzględ
nienia rozwoju gospodarczego i postępu technicznego 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia 
aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dosto
sowania tabel służących do przekazywania danych okre 
ślonych w załączniku do tego rozporządzenia. 

(13) Przy przyjmowaniu aktów delegowanych szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Komisja powinna zapewnić również, aby akty delego
wane przewidziane w aktach ustawodawczych nie nakła
dały znaczących dodatkowych obciążeń na państwa 
członkowskie ani na respondentów. 

(14) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania 
aktów ustawodawczych należy powierzyć Komisji upraw
nienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wyko
nywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 6 ). 

(15) Stały Komitet ds. Statystyki Rolniczej (SCAS), ustano
wiony decyzją Rady 72/279/EWG ( 7 ), doradza Komisji 
oraz wspomaga ją w wykonywaniu uprawnień wykonaw
czych zgodnie z aktami ustawodawczymi. W ramach 
strategii dotyczącej nowego Europejskiego Systemu Staty
stycznego (ESS), której celem jest poprawa koordynacji 
i partnerstwa w ramach przejrzystej struktury pirami
dalnej ESS, Komitet ds. Europejskiego Systemu Staty
stycznego („komitet ds. ESS”), ustanowiony rozporządze
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
223/2009 ( 8 ), powinien pełnić rolę doradczą i wspomagać 
Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. 
W tym celu akty ustawodawcze powinny zostać zmie
nione poprzez zastąpienie odesłań do SCAS odesłaniami 
do komitetu ds. ESS. Komisja w dalszym ciągu powinna 
zasięgać rady ekspertów w zakresie statystyk dotyczących 
rolnictwa i rybołówstwa, zanim przedstawi daną sprawę 
komitetowi ds. ESS.
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( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk doty
czących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 
93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Dz.U. L 321 
z 1.12.2008, s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa 
członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych 
niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominal
nych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1). 

( 3 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych staty
stycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez 
państwa członkowskie dokonujące połowów na północno- 
zachodnim Atlantyku (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 42). 

( 4 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa 
członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlan
tyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych 
(Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70). 

( 5 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchyla
jące rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 
(Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 1). 

( 6 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13). 

( 7 ) Decyzja Rady nr 72/279/EWG z dnia 31 lipca 1972 ustanawiająca 
Stały Komitet ds. Statystyk Rolniczych (Dz.U. L 179 z 7.8.1972, 
s. 1). 

( 8 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz 
uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, 
Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Staty
stycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych 
zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie 
statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom 
w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).



(16) Celem niniejszego rozporządzenia jest dostosowanie 
istniejących uprawnień Komisji, przyznanych jej w aktach 
ustawodawczych, do TFUE oraz do nowych ram praw
nych wynikających z wejścia w życie rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 oraz w stosownych przypadkach 
dokonanie przeglądu zakresu tych uprawnień. Ponieważ 
cel ten nie może zostać osiągnięty w sposób wystarcza
jący przez państwa członkowskie, a możliwe jest jego 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne 
do osiągnięcia tego celu. 

(17) Ze względów pewności prawa niniejsze rozporządzenie 
nie powinno mieć wpływu na procedury przyjmowania 
środków przewidzianych w aktach ustawodawczych, 
które zostały wszczęte, lecz nie zostały sfinalizowane 
przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. 

(18) Ponieważ zmiany do dyrektywy 96/16/WE mają 
charakter techniczny i dotyczą jedynie procedury 

komitetowej, zmiany te nie muszą być transponowane 
przez państwa członkowskie, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W aktach ustawodawczych wymienionych w załączniku wpro
wadza się zmiany zgodnie z tym załącznikiem. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na procedury przyj
mowania środków przewidzianych w aktach ustawodawczych 
wymienionych w załączniku, jeśli procedury te zostały 
wszczęte, lecz nie zostały sfinalizowane do dnia 10 stycznia 
2014 r. 

Artykuł 3 

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 Strasburgu dnia 11 grudnia 2013 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

V. LEŠKEVIČIUS 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

1. W dyrektywie 96/16/WE wprowadza się następujące zmiany: 

a) art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. prowadzą coroczne badanie produkcji mleka oraz jego wykorzystania w gospodarstwach rolnych w rozu
mieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14).”; 

b) w art. 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 6a w celu zmiany wykazu 
przetworów mlecznych objętych badaniami oraz w celu ustalenia standardowych definicji mających zastosowanie 
do przekazywania wyników w odniesieniu do różnych produktów. 

Te akty delegowane przyjmuje się wyłącznie, gdy jest to konieczne, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych 
i postępu technicznego; nie zmieniają one opcjonalnego charakteru wymaganych informacji i nie nakładają one 
znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów. 

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne określone w tych aktach delegowanych, biorąc pod uwagę 
w stosownych przypadkach opinię odpowiednich ekspertów w zakresie analizy kosztów i wyników, w tym 
oceny obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 
lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”; 

c) art. 5 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Sprawozdania dotyczące metodologii, dostępność i rzetelność danych, jak również wszelkie inne kwestie związane 
ze stosowaniem niniejszej dyrektywy, są poddawane corocznej analizie państw członkowskich. Państwa członkow
skie corocznie, za pomocą standardowego kwestionariusza, zgłaszają Komisji informacje metodologiczne dotyczące 
informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1. Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające wzory tych stan
dardowych kwestionariuszy. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 7 ust. 2.”; 

d) art. 6 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające tabele do przekazywania danych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2.”; 

e) dodaje się artykuł w brzmieniu:
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„Artykuł 6a 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej upraw
nień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek 
już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2 wchodzi w życie tylko wtedy, gdy ani Parlament 
Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poin
formowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”. 

f) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 (*). 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

3. W przypadku gdy komitet nie wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego 
i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”. 

2. W rozporządzeniu (WE) nr 138/2004 wprowadza się następujące zmiany: 

a) art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu zmiany metodologii EAA 
określonej w załączniku I. Te akty delegowane ograniczają się do sprecyzowania i udoskonalenia treści załącznika I, 
w celu zapewnienia jednolitej interpretacji lub międzynarodowej porównywalności. 

Te akty delegowane przyjmuje się tylko wtedy, gdy nie zmieniają one podstawowych pojęć załącznika I, jeśli ich 
wykonanie nie wymaga dodatkowych zasobów ze strony producentów w ramach Europejskiego Systemu Staty
stycznego ani nie nakładają one znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respon
dentów.
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Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się 
w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny 
obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”; 

b) art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu zmiany wykazu zmien
nych do celów przekazywania danych określonych w załączniku II. 

Te akty delegowane nie nakładają one znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na 
respondentów. 

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne w tych aktach delegowanych, opierając się w stosownych 
przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny obciążenia respon
dentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) 
nr 223/2009.”; 

c) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3, powierza 
się Komisji na okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 2 i art. 3. ust. 3, może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 lub art. 3 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten jest przedłużany o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”. 

3. W rozporządzeniu (WE) nr 1921/2006 wprowadza się następujące zmiany: 

a) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja analizuje sprawozdania i przedstawia swoje wnioski państwom członkowskim.”;
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b) art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadkach, w których włączenie do statystyk określonego sektora rybołówstwa danego państwa 
członkowskiego sprawiłoby organom krajowym trudności niewspółmierne do znaczenia tego sektora, Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze przyznające odstępstwo zezwalające państwu członkowskiemu na wyłączenie danych 
statystycznych dotyczących tego sektora z ogółu przekazywanych krajowych danych statystycznych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”; 

c) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 9 

Zmiany techniczne załączników 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 10a, dotyczących zmian technicznych 
załączników. Te akty delegowane nie zmieniają opcjonalnego charakteru wymaganych informacji i nie nakładają 
znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów. 

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się 
w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny 
obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”; 

d) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 10a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, 
że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.”; 

e) art. 11 otrzymuje brzmienie:
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„Artykuł 11 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 (*). 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”. 

4. W rozporządzeniu (WE) nr 762/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

a) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja analizuje sprawozdania i przedstawia swoje wnioski państwom członkowskim.”; 

b) art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadkach, w których włączenie określonego sektora akwakultury państwa członkowskiego do staty
styk sprawiłoby władzom krajowym trudności niewspółmierne do znaczenia tego sektora, Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze przyznające odstępstwo zezwalające państwu członkowskiemu na wyłączenie danych statystycznych 
dotyczących tego sektora z ogółu przekazywanych krajowych danych statystycznych. Te akty wykonawcze przyj
muje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”; 

c) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 9 

Przepisy techniczne 

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 9a, dotyczących zmian technicz
nych załącznika I, w celu dostosowania definicji do zmian w definicjach międzynarodowych oraz dotyczących 
zmian załączników II–VI. 

Te akty delegowane przyjmuje się wyłącznie, gdy jest to konieczne, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych 
i postępu technicznego; nie zmieniają one opcjonalnego charakteru wymaganych informacji i nie nakładają 
znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów. 

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się 
w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny 
obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające format, w jakim przedstawiane są dane statystyczne. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 10 ust. 2. 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”;
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d) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 9a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 1, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej upraw
nień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek 
już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poin
formowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłużana się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”; 

e) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 10 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 (*). 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”. 

5. W rozporządzeniu (WE) nr 1165/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

a) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 18 

Zmiany załączników 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 19, dotyczących zmian załączników I, II, 
IV i V. 

Te akty delegowane przyjmuje się wyłącznie, gdy jest to konieczne, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych 
i postępu technicznego; nie zmieniają one opcjonalnego charakteru wymaganych informacji i nie nakładają 
znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów.
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Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się 
w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny 
obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”; 

b) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 19 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 18, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 18, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 18 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, 
że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.”. 

6. W rozporządzeniu (WE) nr 216/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

a) art. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 5 w celu zmiany załączników I, II, 
III i IV w odniesieniu do wykazów statystycznych obszarów połowowych lub ich podrejonów i gatunków. 

Te akty delegowane przyjmuje się wyłącznie, gdy jest to konieczne, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych 
i postępu technicznego i nie nakładają one znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na 
respondentów.
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Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się 
w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny 
obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”; 

b) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 5, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej upraw
nień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek 
już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poin
formowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”; 

c) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 6 

1. Do dnia 14 listopada 1996 r. państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe sprawozdanie opisujące 
sposób, w jaki dane dotyczące połowów są otrzymywane, oraz określające stopień reprezentatywności i wiarygod
ności tych danych. Komisja opracowuje podsumowanie tych sprawozdań dla ich omówienia z państwami człon
kowskimi. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie 
z ust. 1 w ciągu trzech miesięcy od ich pojawienia się. 

3. Komisja analizuje sprawozdania metodologiczne, dostępność i wiarygodność danych oraz inne właściwe 
kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia raz do roku przy udziale państw członkowskich.”. 

7. W rozporządzeniu (WE) nr 217/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

a) art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w celu zmiany załączników I, II, 
III i IV w odniesieniu do wykazów gatunków i statystycznych obszarów połowowych oraz opisu tych obszarów, 
jak również wykazów środków, kodów i definicji stosowanych w odniesieniu do działalności rybackiej, narzędzi 
połowowych, rozmiarów statku i metod prowadzenia połowów. 

Te akty delegowane przyjmuje się wyłącznie, gdy jest to konieczne, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych 
i postępu technicznego; nie zmieniają one opcjonalnego charakteru wymaganych informacji i nie nakładają 
znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów. 

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się 
w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny 
obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”; 

b) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 6 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 4, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej upraw
nień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek 
już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poin
formowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”; 

c) art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja analizuje sprawozdania metodologiczne, dostępność i wiarygodność danych oraz inne właściwe 
kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia raz do roku przy udziale państw członkowskich.”. 

8. W rozporządzeniu (WE) nr 218/2009 wprowadza się następujące zmiany:
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a) art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 5 w celu zmiany załączników I, II 
i III w odniesieniu do wykazów gatunków i statystycznych obszarów połowowych, opisów tych obszarów poło
wowych i dopuszczalnego stopnia gromadzenia danych. 

Te akty delegowane przyjmuje się wyłącznie, gdy jest to konieczne, w celu uwzględnienia zmian gospodarczych 
i postępu technicznego; nie zmieniają one opcjonalnego charakteru wymaganych informacji i nie nakładają 
znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów. 

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się 
w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny 
obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”; 

b) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 5 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 3, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej upraw
nień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek 
już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poin
formowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”; 

c) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja analizuje sprawozdania metodologiczne, dostępność i wiarygodność danych oraz inne właściwe 
kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia raz do roku przy udziale państw członkowskich.”.
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9. W rozporządzeniu (WE) nr 543/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

a) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu zmiany tabel służących 
do przekazywania danych, określonych w załączniku. 

Te akty delegowane nie zmieniają częstotliwości składania sprawozdań ani terminów i nie nakładają znaczących 
dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów. 

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się 
w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny 
obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (*). 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 
1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych 
objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję 
Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).”; 

b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 8a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej upraw
nień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek 
już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poin
formowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.”; 

c) uchyla się art. 9 i 10; 

d) uchyla się art. 11 ust. 2; 

e) art.12 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.”.
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