
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 228/2014 

z dnia 10 marca 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 601/2006 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 
184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki w zakresie bilansu płatniczego, 
międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w odniesieniu do 

formatu i procedury przekazywania danych 

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 
bezpośrednich ( 1 ), w szczególności jego art. 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 601/2006 ( 2 ) ustano
wiono przepisy wykonawcze dotyczące formatu i proce
dury przekazywania Komisji (Eurostatowi) wymaganych 
danych w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodo
wego handlu usługami i zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich, a także określono specyfikacje techniczne 
struktury danych. 

(2) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 555/2012 ( 3 ) doko
nano aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz 
definicji zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 184/2005, 
aby dostosować je do międzynarodowych standardów 
wprowadzających ogólne zasady zestawiania tej staty
styki, takich jak podręcznik na temat bilansu płatniczego 
i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Międzynarodo
wego Funduszu Walutowego (MFW), wzorcowa definicja 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz 
podręcznik dotyczący statystyki międzynarodowego 
handlu usługami Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ). 

(3) Zgodnie z międzynarodowymi standardami jako wspólny 
format przekazywania danych w elektronicznej wymianie 
danych i metadanych ustanowiono format SDMX (Statis
tical Data and Metadata eXchange), który już przyjęło lub 
planuje przyjąć wiele organizacji międzynarodowych 
i krajowych organów odpowiedzialnych za tworzenie 
danych. Z tego względu wymagane jest wprowadzenie 

szerszej definicji formatów danych zgodnych z SDMX 
oraz nowej definicji struktury danych opracowanej 
w zgodzie z tym standardem. 

(4) Należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 601/2006, 
w którym nałożono wymóg stosowania formatu danych 
„Gesmes” jako jedynego sposobu przekazywania danych 
z państw członkowskich do Komisji (Eurostatu), tak aby 
uwzględnić w nim również odniesienie do SDMX. 

(5) Specyfikacje techniczne struktury danych nie powinny 
mieć prawnie wiążącego charakteru. Zamiast tego należy 
włączyć specyfikacje techniczne zalecane przez Komisję 
do Vademecum bilansu płatności Eurostat ( 4 ), poddawa
nego corocznym rewizjom. Należy zatem odpowiednio 
zmienić rozporządzenie (WE) nr 601/2006. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 601/2006 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Format danych 

Państwa członkowskie stosują formaty danych zgodne 
z SDMX. Komisja (Eurostat) udostępnia szczegółową doku
mentację dotyczącą tych formatów oraz dostarcza wytycz
nych w sprawie sposobu wdrożenia wspomnianych 
formatów zgodnie z wymogami niniejszego rozporządze
nia.”; 

2) skreśla się art. 3; 

3) skreśla się załącznik.
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( 1 ) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23. 
( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2006 z dnia 18 kwietnia 

2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury 
przekazywania danych (Dz.U. L 106 z 19.4.2006, s. 7). 

( 3 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 
2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie 
bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicz
nych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji 
wymogów dotyczących danych oraz definicji (Dz.U. L 166 
z 27.6.2012, s. 22). 

( 4 ) Dostępne na stronie CIRCABC (ang. Communication and Informa
tion Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens), 
bezpośredni link

https://circabc.europa.eu/w/browse/e92a784b-ebe1-46a6-be87-a23d2a91a18c


Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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