
STANOWISKO RADY (UE) NR 5/2015 W PIERWSZYM CZYTANIU 

w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej 

Przyjęte przez Radę w dniu 5 marca 2015 r. 

(Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) 

(2015/C 134/03) 

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, 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje, 

(1) Ogólnie rzecz biorąc, Europejski System Statystyczny („ESS”), jako partnerstwo, z powodzeniem scalił swe dzia 
łania, aby zapewnić opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości statystyki europejskiej, w tym 
poprzez usprawnienie zarządzania ESS. 

(2) Stwierdzono w nim jednak niedawno pewne niedociągnięcia, w szczególności jeśli chodzi o ramy zarządzania 
jakością w dziedzinie statystyki. 

(3) W swym komunikacie z dnia 15 kwietnia 2011 r. zatytułowanym „Rzetelne zarządzanie jakością w statystyce 
europejskiej” Komisja zaproponowała działania na rzecz wyeliminowania tych niedociągnięć i wzmocnienia zarzą
dzania ESS. W szczególności zaproponowała przedstawienie wniosku w sprawie ukierunkowanej zmiany 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 ( 3 ). 

(4) W swych konkluzjach z dnia 20 czerwca 2011 r. Rada z zadowoleniem przyjęła inicjatywę Komisji i podkreśliła 
znaczenie ciągłego usprawniania zarządzania ESS i zwiększania jego skuteczności. 

(5) Należy wziąć pod uwagę wpływ ostatnich wydarzeń na dziedzinę statystyki w kontekście unijnych ram zarzą
dzania gospodarczego, w szczególności kwestie związane z niezależnością zawodową, takie jak przejrzyste proce
dury rekrutacji i dymisji, przydział środków budżetowych i opracowywanie harmonogramów publikacji, określone 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 ( 4 ), jak również kwestie związane z wymo
giem posiadania autonomii funkcjonalnej przez podmioty odpowiedzialne za monitorowanie wdrażania krajowych 
reguł fiskalnych, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 ( 5 ).
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( 1 ) Dz.U. C 374 z 4.12.2012, s. 2. 
( 2 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 5 marca 2015 r. Stanowisko 

Parlamentu Europejskiego z dnia … [oraz decyzja Rady z dnia …]. 
( 3 ) 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). 

( 4 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. 
L 306 z 23.11.2011, s. 12). 

( 5 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wspólnych przepisów 
dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach 
członkowskich należących do strefy euro (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11).



 

(6) Kwestie, które odnoszą się do niezależności zawodowej, takie jak przejrzyste procedury rekrutacji i dymisji, 
przydział środków budżetowych czy harmonogramy publikacji, nie powinny ograniczać się do statystyki 
tworzonej na potrzeby systemu nadzoru budżetowego i procedury nadmiernego deficytu, lecz powinny mieć 
zastosowanie do całej statystyki europejskiej opracowywanej, tworzonej i rozpowszechnianej przez ESS. 

(7) Co więcej, adekwatność zasobów przypisanych w perspektywie rocznej lub wieloletniej w celu zaspokojenia 
potrzeb w dziedzinie statystyki jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia niezależności zawodowej organów 
statystycznych oraz wysokiej jakości danych statystycznych. 

(8) W tym celu należy wzmacniać niezależność zawodową organów statystycznych i zapewniać egzekwowanie 
standardów minimalnych, mających zastosowanie w całej Unii. Szefom krajowych urzędów statystycznych 
(KUS) należy zapewnić konkretne gwarancje w odniesieniu do wykonywania zadań statystycznych, kwestii orga
nizacyjnych i alokacji zasobów. Procedury naboru szefów KUS powinny być przejrzyste i oparte wyłącznie na 
kryteriach fachowości. W ramach tych procedur należy zapewnić poszanowanie zasady równości szans, zwłaszcza 
w odniesieniu do kwestii płci. 

(9) Choć wiarygodna statystyka europejska wymaga od statystyków silnej niezależności zawodowej, to powinna ona 
odpowiadać także potrzebom polityki i dostarczać statystycznego wsparcia dla nowych inicjatyw politycznych na 
szczeblu krajowym i unijnym. 

(10) Należy utrwalić niezależność organu statystycznego Unii (Eurostatu) i zagwarantować ją dzięki skutecznemu 
nadzorowi parlamentarnemu, oraz utrwalić niezależność KUS i zagwarantować ją dzięki demokratycznej odpowie
dzialności. 

(11) Ponadto należy sprecyzować zakres już przypisanej KUS roli koordynującej, aby osiągnąć na poziomie krajowym 
skuteczniejszą koordynację działań w dziedzinie statystyki, łącznie z zarządzaniem jakością, przy jednoczesnym 
należytym uwzględnianiu zadań statystycznych wykonywanych przez Europejski System Banków Centralnych 
(ESBC). W zakresie w jakim statystyka europejska może być zestawiana przez krajowe banki centralne działające 
w charakterze członków ESBC, KUS oraz krajowe banki centralne powinny ściśle współpracować zgodnie z istnie
jącymi ustaleniami krajowymi w celu zapewnienia tworzenia pełnej i spójnej statystyki europejskiej, zapewniając 
jednocześnie konieczną współpracę pomiędzy ESS i ESBC. 

(12) W celu zmniejszenia obciążenia organów statystycznych i respondentów, KUS oraz inne organy krajowe powinny 
mieć możliwość szybkiego i bezpłatnego dostępu do rejestrów administracyjnych i korzystania z nich, również 
w odniesieniu do rejestrów przechowywanych w formie elektronicznej, oraz do scalania tych rejestrów ze staty
styką. 

(13) Europejska statystyka powinna być łatwa do porównania i łatwo dostępna, a także regularnie i bezzwłocznie 
aktualizowana, aby zapewnić, by strategie polityczne Unii i finansowanie inicjatyw w pełni uwzględniały rozwój 
wydarzeń w Unii. 

(14) Należy ponadto przeprowadzać na wczesnym etapie konsultacje z KUS na temat projektów nowych rejestrów 
administracyjnych, z których można by czerpać dane do celów statystycznych, i na temat planowanych zmian 
w istniejących administracyjnych źródłach danych lub zaprzestania prowadzenia takich rejestrów. KUS powinny 
także otrzymywać odpowiednie metadane od właścicieli danych administracyjnych i koordynować działalność 
normalizacyjną dotyczącą rejestrów administracyjnych, które są istotne dla tworzenia danych statystycznych. 

(15) Poufność danych uzyskanych z rejestrów administracyjnych należy chronić zgodnie ze wspólnymi zasadami 
i wytycznymi obowiązującymi w odniesieniu do wszystkich poufnych danych wykorzystywanych do tworzenia 
statystyki europejskiej. Należy również opracować i opublikować ramy oceny jakości mające zastosowanie do 
takich danych a także zasady przejrzystości. 

(16) Wszyscy użytkownicy powinni mieć dostęp do tych samych danych w tym samym czasie. KUS powinny opra
cować harmonogramy publikacji w celu publikacji danych okresowych.
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(17) Możliwe jest podniesienie jakości statystyki europejskiej i zwiększenie zaufania użytkowników dzięki zaangażo
waniu rządów krajowych w obowiązek stosowania Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych („kodeks prak
tyk”). W tym celu „zobowiązanie dotyczące zaufania do statystyki” („zobowiązanie”) podjęte przez państwo 
członkowskie i uwzględniające uwarunkowania krajowe powinno zawierać określone zobowiązania ze strony 
rządu danego państwa członkowskiego do ulepszenia lub utrzymania warunków wdrożenia kodeksu praktyk. 
Zobowiązanie, które w razie potrzeby należy uaktualniać, mogłoby obejmować krajowe ramy zapewniania wyso
kiej jakości, w tym samoocenę, działania usprawniające oraz mechanizmy monitorowania. 

(18) Komisja (Eurostat) powinna podjąć wszelkie środki konieczne do zapewnienia łatwego dostępu on-line do pełnych 
i przyjaznych dla użytkownika zbiorów danych. W miarę możliwości okresowe aktualizacje powinny zapewniać 
informacje dotyczące każdego z państw członkowskich w ujęciu rok do roku i miesiąc do miesiąca. 

(19) Ponieważ tworzenie statystyki europejskiej musi się opierać na długoterminowych planach działania i finansowania 
w celu zapewnienia wysokiego stopnia niezależności, Europejski program statystyczny powinien obejmować ten 
sam okres co wieloletnie ramy finansowe. 

(20) W rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 powierzono Komisji uprawnienia do wykonania niektórych przepisów tego 
rozporządzenia zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE ( 1 ). W wyniku wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 2 ) uchylającego decyzję 1999/468/WE uprawnienia powierzone Komisji 
należy dostosować do tych nowych ram prawnych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporzą
dzeniem (UE) nr 182/2011. Komisja powinna zapewnić, by te akty wykonawcze nie nakładały znacznego dodat
kowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów. 

(21) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w celu zapewnienia jednolitego stosowania wymogów jakościowych, 
poprzez określenie metod, struktur i cykliczności sprawozdań dotyczących jakości ustanowionych w prawodaw
stwie sektorowym, w przypadku gdy prawodawstwo sektorowe w dziedzinie statystyki tego nie przewiduje. 
Komisja powinna zapewnić, by te akty wykonawcze nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administ
racyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów. 

(22) Potrzebne są jednolite warunki udostępniania poufnych danych do celów naukowych. W celu zapewnienia jedno
litych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze 
w celu określenia mechanizmów, zasad i warunków regulujących taki dostęp na poziomie Unii. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. 

(23) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie wzmocnienie zarządzania ESS nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymóg posiadania wiarygodnych 
danych na poziomie Unii możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 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. 

(24) Podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia niezależność ESBC przy wykonywaniu jego zadań, jak określono 
w Protokole nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Central
nego, powinna być w pełni szanowana, zgodnie z art. 130 i 338 TFUE. 

(25) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. ESS. 

(26) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 223/2009,
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( 1 ) Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 
(Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23). 

( 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).



 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 223/2009 

W rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 2 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) »niezależność zawodowa« oznacza, że dane statystyczne muszą być opracowywane, tworzone i rozpowszech
niane w sposób niezależny, w szczególności w odniesieniu do wyboru technik, definicji, metodologii i źródeł, 
z których będzie się korzystać, ram czasowych i treści merytorycznej wszelkich form rozpowszechniania, oraz 
że wykonanie tych zadań odbywa się w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków ze strony grup politycznych 
lub innych grup interesów lub ze strony organów unijnych lub krajowych;”; 

2) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowy urząd statystyczny wyznaczony przez każde państwo członkowskie jako organ odpowiedzialny za 
koordynowanie wszelkich działań prowadzonych na poziomie krajowym do celów opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyki europejskiej, określonej w europejskim programie statystycznym zgodnie z art. 1, 
(KUS) działa w tym zakresie jako jedyny punkt kontaktowy Komisji (Eurostatu) w sprawach dotyczących statystyki. 

Odpowiedzialność KUS jako koordynatora dotyczy wszystkich pozostałych organów krajowych odpowiedzialnych 
za opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyki europejskiej, określonej w europejskim programie 
statystycznym zgodnie z art. 1. KUS odpowiada w szczególności na poziomie krajowym za koordynację programu 
statystycznego i sprawozdawczości statystycznej, monitorowanie jakości, metodologii, przekazywania danych oraz 
powiadamiania o działaniach ESS w dziedzinie statystyki. W zakresie, w jakim część tej statystyki europejskiej może 
być zestawiana przez krajowe banki centralne działające w charakterze członków Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych, KUS oraz krajowe banki centralne powinny ściśle współpracować zgodnie z istniejącymi ustaleniami 
krajowymi, w celu zapewnienia tworzenia pełnej i spójnej statystyki europejskiej, zapewniając jednocześnie 
konieczną współpracę pomiędzy ESS i ESBC, jak określono w art. 9.”; 

3) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 5a 

Szefowie KUS oraz szefowie innych organów krajowych w dziedzinie statystyki 

1. W swych krajowych systemach statystycznych państwa członkowskie zapewniają niezależność zawodową 
urzędników odpowiedzialnych za zadania określone w niniejszym rozporządzeniu. 

2. W tym celu szefowie KUS: 

a) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za decyzje dotyczące procesów, statystycznych metod, standardów i proce
dur, a także za treść i terminy wydawania komunikatów statystycznych i publikacji statystyki europejskiej 
opracowywanej, tworzonej i rozpowszechnianej przez KUS; 

b) są upoważnieni do podejmowania decyzji we wszelkich sprawach odnoszących się do zarządzania wewnętrznego 
w KUS; 

c) podczas wykonywania zadań statystycznych działają w sposób niezależny, nie zwracając się o instrukcje ani nie 
przyjmując ich od żadnego rządu lub innej instytucji, organu, urzędu czy podmiotu; 

d) są odpowiedzialni za działania w dziedzinie statystyki i wykonanie budżetu KUS; 

e) publikują sprawozdanie roczne i mogą przekazywać uwagi na temat kwestii przydziału środków z budżetu 
związanych z prowadzonymi przez KUS działaniami w dziedzinie statystyki;
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f) koordynują działania w dziedzinie statystyki wszystkich organów krajowych, które są odpowiedzialne za opra
cowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyki europejskiej, zgodnie z art. 5 ust. 1; 

g) w razie potrzeby tworzą krajowe wytyczne celem zapewniania jakości podczas opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania wszelkiej statystyki europejskiej w ich krajowych systemach statystycznych oraz monitorują 
ich wdrożenie i dokonują przeglądu ich wdrożenia; są odpowiedzialni za zapewnianie przestrzegania tych 
wytycznych jedynie w ramach KUS; oraz 

h) reprezentują dany krajowy system statystyczny w ramach ESS. 

3. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby inne organy krajowe odpowiedzialne za opracowywanie, 
tworzenie i rozpowszechnianie statystyki europejskiej wykonywały takie działania zgodnie z krajowymi wytycznymi 
opracowanymi przez szefa KUS. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby procedury naboru i mianowania szefów KUS oraz – w stosownych 
przypadkach – szefów innych organów krajowych w dziedzinie statystyki tworzących statystykę europejską były 
przejrzyste i oparte wyłącznie na kryteriach fachowości. W ramach tych procedur zapewnia się poszanowanie 
zasady równości szans, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii płci. Powody odwoływania szefów KUS lub ich przeno
szenia na inne stanowiska nie naruszają niezależności zawodowej. 

5. Każde państwo członkowskie może utworzyć krajowy organ stojący na straży niezależności zawodowej 
podmiotów tworzących statystykę europejską. Szefowie KUS i, w stosownych przypadkach, szefowie innych 
organów krajowych w dziedzinie statystyki tworzących statystykę europejską mogą zwracać się do takiego organu 
o poradę. Procedury naboru, przenoszenia i odwoływania członków takich organów są przejrzyste i oparte 
wyłącznie na kryteriach fachowości. W ramach tych procedur zapewnia się poszanowanie zasady równości szans, 
zwłaszcza w odniesieniu do kwestii płci.”; 

4) art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Na poziomie Unii Komisja (Eurostat) działa niezależnie na rzecz zapewniania tworzenie statystyki europejskiej 
zgodnie z ustalonymi przepisami i zasadami statystycznymi. 

3. Bez uszczerbku dla art. 5 Protokołu nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych 
i Europejskiego Banku Centralnego, Komisja (Eurostat) koordynuje działania statystyczne instytucji i organów 
Unii, mając w szczególności na względzie zapewnienie spójności i jakości danych oraz zmniejszenie obciążenia 
sprawozdawczego. W tym celu Komisja (Eurostat) może zwrócić się do instytucji lub organów Unii z prośbą 
o konsultację lub współpracę w celu opracowania metod i systemów dla celów statystycznych w granicach ich 
odpowiednich kompetencji. Każda z tych instytucji lub każdy z tych organów, które wnoszą o tworzenie danych 
statystycznych, czynią to w konsultacji z Komisją (Eurostatem) i przy uwzględnieniu wszelkich zaleceń, które 
Komisja może w tym celu wydać.”; 

5) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 6a 

Dyrektor Generalny Komisji (Eurostatu) 

1. Eurostat jest organem statystycznym Unii i jedną z dyrekcji generalnych Komisji. Na jego czele stoi dyrektor 
generalny. 

2. Komisja zapewnia, aby procedura naboru dyrektora generalnego Eurostatu była przejrzysta i oparta na kryte
riach fachowości. W ramach tej procedury zapewnia się poszanowanie zasady równości szans, zwłaszcza w odnie
sieniu do kwestii płci. 

3. Do wyłącznych obowiązków dyrektora generalnego należy podejmowanie decyzji w sprawie procesów, staty
stycznych metod, standardów i procedur, jak również w sprawie treści i terminów wydawania komunikatów 
statystycznych i publikacji wszystkich statystyk stworzonych przez Eurostat. Wykonując te zadania statystyczne, 
dyrektor generalny działa w sposób niezależny, nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnej unijnej 
instytucji ani organu, od żadnego rządu lub innej instytucji, organu, urzędu czy agencji.
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4. Dyrektor generalny Eurostatu jest odpowiedzialny za działalność statystyczną Eurostatu. Niezwłocznie po 
mianowaniu przez Komisję, a potem co roku, dyrektor generalny Eurostatu – w ramach dialogu na temat statystyki 
– staje przed odnośną komisją Parlamentu Europejskiego celem omówienia kwestii dotyczących zarządzania staty
stycznego, metodologii i innowacyjności w statystyce. Dyrektor generalny Eurostatu publikuje sprawozdanie rocz
ne.”; 

6) w art. 11 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„3. Państwa członkowskie i Komisja stosują wszelkie niezbędne środki, aby utrzymać zaufanie do statystyki 
europejskiej. W tym celu podjęte przez państwa członkowskie i Komisję »zobowiązania dotyczące zaufania do 
statystyki« (»zobowiązania«) mają dodatkowo zapewniać zaufanie publiczne do statystyki europejskiej i postępy 
we wdrażaniu zasad statystycznych zawartych w kodeksie praktyk. Zobowiązania obejmują konkretne zobowiązania 
polityczne dotyczące odpowiednio ulepszania lub utrzymywania warunków wdrożenia kodeksu praktyk oraz 
powinny być publikowane wraz ze streszczeniem dla obywateli. 

4. Zobowiązania przez państw członkowskich są regularnie monitorowane przez Komisję na podstawie spra
wozdań rocznych przesyłanych przez państwa członkowskie, a ich treść jest w stosownych przypadkach uaktual
niana. 

W przypadku braku publikacji zobowiązania do dnia …. (*), państwo członkowskie przedkłada Komisji i podaje do 
publicznej wiadomości sprawozdanie z postępu prac dotyczące wdrożenia kodeksu praktyk i, w stosownych przy
padkach, wysiłków podejmowanych na rzecz utworzenia takiego zobowiązania. Takie sprawozdania z postępu prac 
są okresowo uaktualniane, przynajmniej co dwa lata od pierwszej publikacji. 

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat opublikowanych zobowiązań i, 
w stosownych przypadkach, sprawozdań z postępu prac, do dnia…. (**) oraz co dwa lata po pierwszym sprawo
zdaniu. 

5. Zobowiązanie podjęte przez Komisję jest regularnie monitorowane przez Europejską Radę Konsultacyjną ds. 
Zarządzania Statystyką (ESGAB). Ocena ESGAB dotycząca realizacji tego zobowiązania jest zawarta w jej corocznym 
sprawozdaniu przedstawianym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 235/2008/WE (***). ESGAB złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat realizacji 
zobowiązania do dnia … (**). 

___________ 
(***) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejską 

Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 17).”; 

7) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Szczegółowe wymogi jakościowe, takie jak wartości docelowe i minimalne standardy w zakresie tworzenia 
statystyki, mogą być także określone w prawodawstwie sektorowym. 

Aby zapewnić jednolite stosowanie kryteriów jakości, o których mowa w ust. 1, do danych objętych prawodaw
stwem sektorowym w określonych dziedzinach statystycznych, Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające 
metody, strukturę i cykliczność sprawozdań dotyczących jakości przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2. 

3. Państwa członkowskie przedkładają Komisji (Eurostatowi) sprawozdania w sprawie jakości przesłanych 
danych, a także przekazują wszelkie uwagi dotyczące dokładności tych danych. Komisja (Eurostat) na podstawie 
odpowiedniej analizy ocenia jakość przesłanych danych i sporządza oraz publikuje sprawozdania i komunikaty 
w sprawie jakości statystyki europejskiej.”;
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b) dodaje się następujące ustępy: 

„4. Dla celów przejrzystości Komisja (Eurostat), w stosownych przypadkach, podaje do publicznej wiadomości 
swoją ocenę jakości wkładów krajowych do statystyki europejskiej. 

5. W przypadkach gdy prawodawstwo sektorowe przewiduje grzywny za przedstawianie przez państwa 
członkowskie nieprawdziwych danych statystycznych, Komisja może, zgodnie z traktatami i takim prawodaw
stwem sektorowym, wszczynać i przeprowadzać niezbędne dochodzenia, obejmujące w stosownych przypadkach 
kontrole na miejscu, w celu ustalenia, czy takie przedstawienie nieprawdziwych danych miało poważny charakter 
i było działaniem zamierzonym, czy rażącym zaniedbaniem.”; 

8) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Europejski program statystyczny zapewnia ramy w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania 
statystyki europejskiej, wyznaczając główne dziedziny i cele przewidywanych działań na okres odpowiadający 
okresowi wieloletnich ram finansowych. Program przyjmują Parlament Europejski i Rada. Oceny skutków i opłacal
ności programu dokonuje się z udziałem niezależnych ekspertów.”; 

9) art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja może w drodze aktów wykonawczych podjąć decyzję w sprawie tymczasowego bezpośredniego 
działania w dziedzinie statystyki, pod warunkiem że: 

a) działanie to nie przewiduje gromadzenia danych obejmujących okres dłuższy niż trzy lata referencyjne; 

b) dane są już osiągalne lub dostępne w KUS i innych właściwych organach krajowych lub można je uzyskać 
bezpośrednio, wykorzystując odpowiednie próby do celów obserwacji populacji statystycznej na poziomie Unii 
przy odpowiedniej koordynacji z KUS i innymi organami krajowymi; oraz 

c) Unia dokonuje wkładów finansowych na rzecz KUS i innych organów krajowych w celu pokrycia ponoszonych 
przez nie dodatkowych kosztów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 (*). 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2. 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).”; 

10) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 17 

Roczny program prac 

Każdego roku do dnia 30 kwietnia Komisja przedkłada Komitetowi ds. ESS swój roczny program prac na rok 
następny. 

Podczas przygotowania każdego rocznego programu prac Komisja zapewnia skuteczne wyznaczanie priorytetów, 
łącznie z przeglądem i składaniem sprawozdań w sprawie priorytetów statystycznych oraz przydziałem zasobów 
finansowych. Komisja przykłada najwyższą wagę do uwag Komitetu ds. ESS. Każdy roczny program prac sporzą
dzany jest w oparciu o Europejski program statystyczny i określa w szczególności: 

a) działania, które Komisja uznaje za priorytetowe, biorąc pod uwagę potrzeby polityczne Unii, krajowe i unijne 
ograniczenia finansowe, oraz obciążenie sprawozdawcze;
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b) inicjatywy dotyczące przeglądu priorytetów, w tym priorytetów negatywnych, oraz ograniczenia obciążeń 
podmiotów przekazujących dane oraz podmiotów przygotowujących dane statystyczne; a także 

c) procedury oraz wszelkie instrumenty prawne przewidziane przez Komisję w celu realizacji rocznego programu 
prac.”; 

11) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 17a 

Dostęp do rejestrów administracyjnych, korzystanie z nich i ich scalanie 

1. W celu zmniejszenia obciążenia respondentów KUS i inne organy krajowe, o których mowa w art. 4, oraz 
Komisja (Eurostat) mają prawo do szybkiego i bezpłatnego dostępu do wszystkich rejestrów administracyjnych, do 
korzystania z nich na tej samej zasadzie oraz do scalania tych rejestrów administracyjnych ze statystyką, w zakresie 
niezbędnym do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki europejskiej, jak określono w europejskim 
programie statystycznym zgodnie z art. 1. 

2. Przeprowadza się konsultacje z KUS i Komisją (Eurostatem) w sprawie początkowej koncepcji, dalszej 
rozbudowy oraz zaprzestania prowadzenia rejestrów administracyjnych przygotowanych i prowadzonych przez 
inne organy oraz włącza się KUS i Komisję (Eurostat) w powyższe działania, ułatwiając w ten sposób dalsze 
korzystanie z tych rejestrów do celów tworzenia europejskiej statystyki. KUS i Komisję (Eurostat) należy włączać 
do działalności standaryzacyjnej dotyczącej rejestrów administracyjnych istotnych dla tworzenia europejskiej staty
styki. 

3. Dostęp i włączenie KUS, innych organów krajowych i Komisji (Eurostatu) na podstawie ust. 1 i 2 ograniczone 
są do rejestrów administracyjnych w ramach ich własnego odpowiedniego systemu administracji publicznej. 

4. Do rejestrów administracyjnych udostępnionych przez ich właścicieli KUS, innym organom krajowym i Komisji 
(Eurostatowi) w celu wykorzystania ich do tworzenia europejskiej statystyki należy dołączyć odpowiednie metadane. 

5. KUS i właściciele rejestrów administracyjnych ustanawiają niezbędne mechanizmy współpracy.”; 

12) art. 20 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„KUS i inne organy krajowe oraz Komisja (Eurostat) stosują wszelkie środki konieczne do zapewnienia zgodności 
zasad i wytycznych dotyczących fizycznej i logicznej ochrony poufnych danych. Komisja zapewnia taką zgodność 
poprzez akty wykonawcze, bez uzupełniania niniejszego rozporządzenia. Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2.;” 

13) art. 23 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Komisja określa w drodze aktów wykonawczych mechanizmy, zasady i warunki dostępu na poziomie Unii. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2.”; 

14) skreśla się art. 24; 

15) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 26 

Naruszenie poufności informacji statystycznych 

Państwa członkowskie i Komisja podejmują właściwe działania w celu zapobiegania naruszeniom i nakładania 
sankcji wobec wszelkich naruszeń poufności informacji statystycznych. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.”;
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16) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 27 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. ESS. 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). 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

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 ... 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

… 

Przewodniczący 

W imieniu Rady 

… 

Przewodniczący
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