
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 659/2014 

z dnia 15 maja 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty 
odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do 
powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych 
środków, przekazywania informacji przez organy celne, wymiany danych poufnych między 

państwami członkowskimi i zdefiniowania wartości statystycznej 

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) W związku z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) uprawnienia powierzone 
Komisji należy dostosować do postanowień art. 290 i 291 TFUE. 

(2) W związku z przyjęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 2 ) Komisja zobo
wiązała się dokonać, w świetle kryteriów określonych w TFUE, przeglądu aktów ustawodawczych, które zawierają 
obecnie odesłania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 638/2004 ( 3 ) powierza Komisji uprawnienia w celu 
wykonania niektórych jego przepisów. 

(4) W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 638/2004 do art. 290 i 291 TFUE należy zastąpić uprawnienia 
wykonawcze powierzone Komisji na mocy tego rozporządzenia uprawnieniami do przyjmowania aktów delego
wanych i wykonawczych. 

(5) W celu zaspokojenia potrzeb użytkowników w zakresie informacji statystycznych bez nakładania nadmiernych 
obciążeń na podmioty gospodarcze oraz uwzględniając zmiany niezbędne ze względów metodologicznych 
i konieczność utworzenia wydajnego systemu gromadzenia i opracowywania danych statystycznych, należy prze
kazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie przyjmowania odmien
nych lub szczególnych zasad mających zastosowanie do specyficznych towarów lub przepływów, dostosowania 
wskaźników pokrycia w Intrastat, określenia warunków definiowania progów, o których mowa w art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 638/2004, określenia warunków uproszczeń dla przekazywanych informacji dotyczących 
małych pojedynczych transakcji i zdefiniowania danych zagregowanych.
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( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dniu 15 kwietnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz 
decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. 

( 2 ) 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). 

( 3 ) Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych 
Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3330/91 (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1).



(6) 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 również zapewnić, aby akty delegowane przewidziane 
w aktach ustawodawczych nie nakładały znacznych dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na 
respondentów i aby były jak najmniej kosztowne. 

(7) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 638/2004 należy powierzyć 
Komisji uprawnienia wykonawcze, które umożliwią jej przyjmowanie zasad gromadzenia informacji, w szczegól
ności kodów, które należy stosować, określenie podziału szacunków, przepisów technicznych dotyczących sporzą
dzania rocznych statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz wszelkich środków 
niezbędnych do zapewnienia jakości przekazywanych danych statystycznych zgodnej ze standardami jakości. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. 

(8) Komitet ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi („Komitet ds. Intrastat”), o którym 
mowa w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 638/2004, doradza Komisji i wspomaga ją w wykonywaniu jej upraw
nień wykonawczych. 

(9) W ramach strategii dotyczącej nowej struktury Europejskiego Systemu Statystycznego („ESS”), której celem jest 
poprawa koordynacji i partnerstwa w ramach przejrzystej struktury piramidy ESS, Komitet ds. Europejskiego 
Systemu Statystycznego („Komitet ds. ESS”), ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 223/2009 ( 1 ), powinien pełnić rolę doradczą i powinien wspomagać Komisję w wykonywaniu jej upraw
nień wykonawczych. Poprawa koordynacji między organami krajowymi a Komisją (Eurostatem) ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia lepszej jakości danych statystycznych w Unii. 

(10) Należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 638/2004, zastępując odniesienie do Komitetu ds. Intrastat odniesieniem 
do Komitetu ds. ESS. 

(11) Uproszczenie systemów odprawy celnej spowodowało, że administracja celna nie dysponuje informacjami staty
stycznymi w odniesieniu do towarów objętych procedurami celnymi uszlachetniania. Aby zapewnić odpowiedni 
zakres danych, przepływ tych towarów powinien być rejestrowany w systemie Intrastat. 

(12) Wymiana danych poufnych dotyczących statystyki handlu wewnątrzunijnego powinna być dozwolona między 
państwami członkowskimi w celu poprawy efektywności opracowywania, sporządzania i rozpowszechniania tych 
danych lub poprawy ich jakości. Taka wymiana danych poufnych powinna być dobrowolna, traktowana z rozwagą 
i sama w sobie nie powinna zwiększać obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw. 

(13) Należy doprecyzować definicję „wartości statystycznej” i dostosować ją do definicji tego elementu danych stoso
wanej w statystyce dotyczącej handlu z krajami spoza Unii w celu umożliwienia lepszej porównywalności danych 
statystycznych o handlu wewnątrzunijnym z danymi statystycznymi o handlu z krajami spoza Unii. Ujednolicenie 
definicji jest istotne dla harmonizacji handlu transgranicznego i jest szczególnie ważne dla organów krajowych 
jako warunek wstępny umożliwiający im zgodną interpretację zasad mających wpływ na transgraniczną działalność 
przedsiębiorstw. 

(14) Zgodnie z zasadą proporcjonalności konieczne i stosowne jest określenie zharmonizowanych zasad przekazywania 
informacji przez administrację celną i wymiany danych poufnych między państwami członkowskimi oraz zdefi
niowanie „wartości statystycznej” w statystyce handlu wewnątrzunijnego. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.
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( 1 ) 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 Staty
stycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).



(15) Przekaz danych przez organy krajowe do państw członkowskich oraz unijnych instytucji i agencji powinien być 
bezpłatny. 

(16) Ważne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa trybów przekazywania danych statystycznych szczególnie chronio
nych, w tym danych gospodarczych. 

(17) Mając na uwadze pewność prawa, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na procedury przyj
mowania środków, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane, przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

(18) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 638/2004, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 638/2004 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących odmiennych 
lub szczególnych zasad mających zastosowanie do specyficznych towarów lub przepływów.”; 

2) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 skreśla się słowo „Wspólnotowych”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Informacje statystyczne dotyczące wysyłek i przywozów towarów, które są przedmiotem jednolitego 
dokumentu administracyjnego dla celów celnych lub skarbowych, są przedstawiane organom krajowym 
bezpośrednio przez organy celne przynajmniej raz w miesiącu.”; 

c) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2a. Właściwa administracja celna każdego państwa członkowskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek 
organu krajowego dostarcza organowi krajowemu wszelkich dostępnych informacji pozwalających zidentyfikować 
osobę odpowiedzialną za wysyłki i przywozy towarów objętych procedurą celną uszlachetniania czynnego lub 
przetwarzania pod kontrolą celną.”; 

3) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 6 

Okres referencyjny 

Okres referencyjny dotyczący informacji, które należy dostarczać zgodnie z art. 5, to: 

a) miesiąc kalendarzowy wysyłki lub przywozu towarów; 

b) miesiąc kalendarzowy, w którym dochodzi do zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do towarów wspólnotowych, w przypadku których powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT 
od wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw; lub
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c) miesiąc kalendarzowy przyjęcia deklaracji przez organy celne w przypadku wykorzystywania deklaracji celnej jako 
źródła danych.”; 

4) art. 9 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Definicje danych statystycznych, o których mowa w lit. e)–h), są określone w załączniku. Komisja przyjmuje, 
w drodze aktów wykonawczych, zasady gromadzenia tych informacji, w szczególności kodów oraz formatu, 
które należy stosować. 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”; 

5) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 9a 

Wymiana danych poufnych 

Wymiana danych poufnych, które zdefiniowano w art. 3 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 223/2009 (*), może odbywać się wyłącznie w celach statystycznych pomiędzy właściwymi organami krajo
wymi każdego z państw członkowskich, jeśli służy efektywnemu opracowywaniu, sporządzaniu i rozpowszechnianiu 
europejskich statystyk dotyczących handlu między państwami członkowskimi lub poprawie ich jakości. 

Organy krajowe, które uzyskały dane poufne, traktują je z zachowaniem poufności i używają ich wyłącznie do celów 
statystycznych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (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 statystycz
nych 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).”; 

6) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu dostosowania tych 
wskaźników pokrycia w Intrastat do zmian technicznych i gospodarczych, w miarę możliwości obniżając je, przy 
utrzymaniu zgodności statystyk z wskaźnikami jakości i obowiązującymi normami.”; 

b) ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu określania 
warunków definiowania tych progów.”; 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Państwa członkowskie mogą – pod pewnymi warunkami spełniającymi wymagania jakościowe – uprościć 
przekazywane informacje dotyczące małych pojedynczych transakcji, pod warunkiem że to uproszczenie nie ma 
szkodliwego wpływu na jakość statystyk. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów 
delegowanych w celu określenia tych warunków.”;
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7) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) 40 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca referencyjnego w przypadku danych zagregowanych, które 
mają być zdefiniowane przez Komisję. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów 
delegowanych w celu zdefiniowania tych danych zagregowanych. Te akty delegowane uwzględniają odpo
wiednie zmiany gospodarcze i techniczne.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) – w razie konieczności stosując szacunki – 
miesięczne dane na temat łącznej wymiany towarowej. Komisja w drodze aktów wykonawczych określa podział 
tych szacunków. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2.”; 

c) ust. 4 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

„Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych przepisy techniczne pozwalające na sporządzanie tych 
statystyk w sposób jak najbardziej oszczędny. 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”; 

8) art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych wszelkie środki niezbędne do zapewnienia jakości prze
kazywanych danych statystycznych zgodnej z kryteriami jakości, unikając nadmiernych kosztów ponoszonych przez 
organy krajowe. 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”; 

9) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 13a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym 
w niniejszym artykule. 

2. Wykonując uprawnienia przekazane w art. 3 ust. 4, art. 10 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia, Komisja postępuje zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, zapewniając między 
innymi, aby akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia na państwa członkowskie ani na 
respondentów. 

Szczególnie ważne jest, aby Komisja postępowała zgodnie ze swoimi praktykami i prowadziła konsultacje z eksper
tami, w tym z ekspertami państw członkowskich, przed przyjęciem tych aktów delegowanych.
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3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 10 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 
12 ust. 1 lit. a), powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 17 lipca 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 danego okresu. 

4. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 10 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1 lit. a), 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 następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. 

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

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 10 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1 lit. a) wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parla
ment Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 
miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”; 

10) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 14 

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 wyko
nawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”; 

11) w załączniku pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) wartość statystyczna, która jest wartością obliczaną na granicy państw członkowskich. Jest to wartość będąca 
podstawą opodatkowania lub, w stosownych przypadkach, wartość, która ją zastępuje. W przypadku wysyłki 
zawiera ona jedynie koszty dodatkowe (fracht, ubezpieczenie) ponoszone w części przewozu odbywającej się na 
terytorium państwa członkowskiego wysyłki, a w przypadku przywozu – w części przewozu odbywającej się 
poza terytorium państwa członkowskiego przywozu. Dla wysyłek jest to wartość na bazie franco statek, dla 
przywozów jest to wartość na bazie cif (koszt, ubezpieczenie, fracht).”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na procedury przyjmowania środków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) 
nr 638/2004, które zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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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 Brukseli dnia 15 maja 2014 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

D. KOURKOULAS 

Przewodniczący
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