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▼B
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)
Nr. 471/2009
af 6. maj 2009
om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og
om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95
(EØS-relevant tekst)

Artikel 1
Genstand
Med denne forordning opstilles der en fælles ramme for systematisk
udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredje
lande (i det følgende benævnt »udenrigshandelsstatistik«).

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
a) »varer«: alle løsøregenstande, herunder også elektrisk strøm
b) »Fællesskabets statistikområde«: Fællesskabets toldområde som defi
neret i toldkodeksen, dog inklusive Helgoland på Forbundsrepub
likken Tysklands område
c) »nationale statistikmyndigheder«: de nationale statistiske kontorer og
andre organer, der i den enkelte medlemsstat er ansvarlige for
udarbejdelse af statistikker over udenrigshandelen
d) »toldmyndigheder«: toldmyndigheder som defineret i toldkodeksen
e) »toldangivelse«: toldangivelse som defineret i toldkodeksen
f) »afgørelse truffet af toldmyndighederne«: enhver forvaltningsakt fra
toldmyndighedernes side vedrørende godkendte toldangivelser og
med retsvirkning over for en eller flere personer.

Artikel 3
Anvendelsesområde
▼M2
1.
I udenrigshandelsstatistikken registreres indførsel og udførsel af
varer.
Udførsel registreres af medlemsstaterne, hvis varer forlader Fællesska
bets statistiske område
a) i overensstemmelse med en af følgende toldprocedurer, der er fastsat
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (1)
(»EU-toldkodeksen«):
— udførsel
— passiv forædling
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober
2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
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▼M2
b) i medfør af EU-toldkodeksens artikel 258
c) i medfør af EU-toldkodeksens artikel 269, stk. 3
d) i medfør af EU-toldkodeksens artikel 270 for at afslutte en procedure
for aktiv forædling.
Indførsel registreres af medlemsstaterne, hvis varer tilføres Fællesska
bets statistiske område i overensstemmelse med en af følgende toldpro
cedurer som fastsat i EU-toldkodeksen:
a) overgang til fri omsætning, herunder særligt anvendelsesformål
b) aktiv forædling.
▼M1
2.
For at tage hensyn til ændringer i toldkodeksen og bestemmelser,
der stammer fra internationale konventioner, tillægges Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med
artikel 10a vedrørende tilpasning af listen over toldprocedurer eller
toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, jf. nærværende artikels stk.
1, andet afsnit.
▼B
3.
Af metodologiske grunde kræver visse varer og varebevægelser
særlige bestemmelser. Dette vedrører komplette industrielle anlæg,
skibe og luftfartøjer, produkter fra havet, varer leveret til skibe og luft
fartøjer, delsendinger, militært materiel, varer til eller fra anlæg på det
åbne hav, rumfartøjer, elektricitet og gas samt affald (i det følgende
benævnt »særlige varer eller varebevægelser«).
▼M1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 10a vedrørende særlige varer eller vare
bevægelser og vedrørende forskellige eller særlige bestemmelser
gældende for dem.
▼B
4.
Af metodologiske grunde skal visse varer og varebevægelser ikke
indgå i udenrigshandelsstatistikken. Det drejer sig om monetært guld og
lovlige betalingsmidler, visse varer, der påtænkes anvendt til diploma
tiske eller tilsvarende formål, varebevægelser mellem en import- og
eksportmedlemsstat og deres nationale væbnede styrker, der er udsta
tioneret i udlandet, samt visse varer, der erhverves eller afhændes af
fremmede væbnede styrker, særlige varer, der ikke er genstand for en
handelstransaktion, løfteraketters bevægelser inden opsendelsen, varer til
brug for eller efter brug til reparation, varer til midlertidig anvendelse,
eller som har været anvendt midlertidigt, varer, der anvendes som
medier for specialudviklede og downloadede oplysninger, og varer,
der angives mundtligt til toldmyndighederne, og som enten er af
kommerciel art, forudsat at deres værdi ikke overstiger den statistiske
tærskel på 1 000 EUR i værdi eller 1 000 kg i nettomasse, eller er af
ikke-kommerciel art.
▼M1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 10a vedrørende undtagelse af varer eller
varebevægelser fra udenrigshandelsstatistikken.
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▼M1
5.
Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i stk. 2, 3 og 4 dele
gerede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlems
staterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.
▼B
Artikel 4
Datakilder
1.
Datakilden for registrering af indførsel og udførsel af varer som
omhandlet i artikel 3, stk. 1, er toldangivelsen, herunder eventuelle
ændringer af statistiske data som følge af afgørelser truffet af toldmyn
dighederne vedrørende denne.
2.
Når yderligere forenkling af toldformaliteter og -kontrol i henhold
til artikel 116 i den moderniserede toldkodeks fører til, at der ikke sker
registrering af indførsel og udførsel af varer hos toldmyndighederne,
indberetter den erhvervsdrivende, der er omfattet af forenklingen, de
statistiske data, der er omhandlet i denne forordnings artikel 5.
3.
Medlemsstaterne kan fortsætte med at anvende andre datakilder til
at indsamle nationale statistikker indtil datoen for gennemførelse af en
ordning for elektronisk dataudveksling, jf. artikel 7, stk. 2.
4.
Med henblik på særlige varer eller særlige varebevægelser, jf.
artikel 3, stk. 3, kan der anvendes andre datakilder end toldangivelserne.
▼M1
5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede rets
akter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende dataindsamling, jf.
nærværende artikels stk. 2 og 4. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af
disse beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemssta
terne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.
▼B
Artikel 5
Statistiske data
1.
Medlemsstaterne tilvejebringer følgende data fra registreringen af
indførsler og udførsler som omhandlet i artikel 3, stk. 1:
a) handelsstrømmen (indførsel, udførsel)
b) den månedlige referenceperiode
c) varernes statistiske værdi ved indførsels- eller udførselsmedlemssta
tens landegrænse
d) mængden udtrykt i nettovægt og i en supplerende enhed, hvis en
sådan fremgår af toldangivelsen
e) den erhvervsdrivende, dvs. importøren/modtageren ved indførsel og
eksportøren/afsenderen ved udførsel
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▼B
f) indførsels- eller udførselsmedlemsstaten, dvs. den medlemsstat, hvor
toldangivelsen indgives, hvis det fremgår af toldangivelsen:
i) ved indførsel: bestemmelsesmedlemsstaten
ii) ved udførsel: den egentlige udførselsmedlemsstat
g) partnerlandene, dvs.
i) oprindelseslandet og afsendelseslandet ved indførsel
ii) det sidst kendte bestemmelsesland ved udførsel
h) varerne i henhold til den kombinerede nomenklatur:
i) ved indførsel: varens Taric-kode
ii) ved udførsel: varens kode i den kombinerede nomenklatur
i) den toldprocedurekode, der skal anvendes til bestemmelse af den
statistiske procedure
j) transaktionens art, hvis det fremgår af toldangivelsen
k) præference ved indførsel, hvis denne er tildelt af toldmyndighederne
l) faktureringsvalutaen, hvis denne fremgår af toldangivelsen
m) transportformen, nærmere bestemt:
i) transportformen ved grænsen
ii) transportformen inden for Fællesskabet
iii) containeren.
▼M1
2.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede rets
akter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende nærmere bestem
melser om de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede data.
2a.
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter
foranstaltninger vedrørende de koder, der skal anvendes til de i nærvæ
rende artikels stk. 1 omhandlede data, og deres format.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i
artikel 11, stk. 2.
▼B
3.
Hvis andet ikke er fastsat, og uden at dette berører toldlovgivnin
gen, skal dataene fremgå af toldangivelsen.
4.
Der kan kræves begrænsede datasæt for særlige varer eller særlige
varebevægelser, jf. artikel 3, stk. 3, og data, der indberettes i overens
stemmelse med artikel 4, stk. 2.
▼M1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 10a vedrørende disse begrænsede data
sæt.
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▼M1
5.
Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i stk. 2 og 4 delegerede
beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne
eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.
▼B
Artikel 6
Udarbejdelse af udenrigshandelsstatistik
1.
Medlemsstaterne udarbejder for hver månedlig referenceperiode
statistikker over indførsel og udførsel af varer udtrykt i værdi og
mængde efter:
a) varekoden
b) indførsels- og udførselsmedlemsstat
c) partnerland
d) statistisk procedure
e) transaktionens art
f) præference ved indførsel
g) transportform.
Kommissionen kan fastsætte gennemførelsesbestemmelser om udarbej
delsen af statistikkerne efter den i artikel 11, stk. 2, omhandlede
procedure.
2.
Medlemsstaterne udarbejder årlige statistikker over handelen efter
virksomhedskendetegn, dvs. økonomisk aktivitet, som virksomheden
udøver efter afdelingen eller det tocifrede niveau i den fælles statistisk
nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske
Fællesskab (NACE), og størrelsesklasse udtrykt i antal ansatte.
Statistikkerne udarbejdes ved at sammenknytte data om virksomheds
kendetegn registreret i henhold til forordning (EF) nr. 177/2008 med
data, der er registreret i henhold til denne forordnings artikel 5, stk. 1,
om indførsel og udførsel. De nationale toldmyndigheder meddeler med
henblik herpå de nationale statistikmyndigheder de pågældende virk
somheders identifikationsnumre.
▼M1
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstalt
ninger vedrørende indarbejdelse af dataene i de statistikker, der
udarbejdes.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i
artikel 11, stk. 2.
3.
Hvert andet år udarbejder medlemsstaterne statistikker over
handelen opdelt efter faktureringsvaluta.
Medlemsstaterne udarbejder statistikkerne under anvendelse af en repræ
sentativ stikprøve af registreringer af indførsel og udførsel fra toldangi
velser, som indeholder data om faktureringsvalutaen. Hvis fakturerings
valutaen for udførsel ikke fremgår af toldangivelsen, skal der gennem
føres en undersøgelse for at indsamle de krævede data.
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▼M1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 10a vedrørende aggregeringsniveauet for
partnerlande, varer og valutaer. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af
disse beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemssta
terne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.
▼B
4.
Det kan fastsættes, at medlemsstaterne udarbejder yderligere
statistikker til nationale formål, når dataene fremgår af toldangivelsen.
5.
Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde eller til at
meddele
Kommissionen
(Eurostat)
udenrigshandelsstatistikker
vedrørende statistiske data, som i henhold til toldkodeksen eller natio
nale retningslinjer endnu ikke foreligger og ikke kan udledes direkte af
andre data i de toldangivelser, der indgives til deres toldmyndigheder.
Det er derfor frivilligt for medlemsstaterne at indberette følgende data:
a) bestemmelsesmedlemsstaten ved indførsel
b) den egentlige udførselsmedlemsstat ved udførsel
c) transaktionens art.

Artikel 7
Dataudveksling
1.
De nationale statistikmyndigheder modtager straks og senest
måneden efter den måned, i hvilken toldangivelserne blev godkendt
eller gjort til genstand for toldafgørelser, fra toldmyndighederne regi
streringer om indførsel og udførsel baseret på de angivelser, som er
indgivet til disse myndigheder.
Registreringerne skal som minimum indeholde de statistiske data, der er
anført i artikel 5, og som i medfør af toldkodeksen eller nationale
bestemmelser fremgår af toldangivelsen.
2.
Med virkning fra datoen for gennemførelse af en ordning for
elektronisk dataudveksling sikrer toldmyndighederne, at registreringer
af indførsel og udførsel videresendes til den nationale statistikmyn
dighed i den medlemsstat, der i registreringen er anført som:
a) bestemmelsesmedlemsstaten ved indførsel
b) den egentlige udførselsmedlemsstat ved udførsel.
Ordningen for dataudveksling gennemføres senest, når afsnit I, kapitel
2, afdeling 1, i den moderniserede toldkodeks finder anvendelse.
3.
Der kan efter den i artikel 11, stk. 2, omhandlede procedure fast
sættes gennemførelsesbestemmelser for den i denne artikels stk. 2
omhandlede videresendelse.
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▼B
Artikel 8
Indberetning

af

udenrigshandelsstatistikker
(Eurostat)

til

Kommissionen

▼M1
1.
Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen (Eurostat) de
statistikker, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, senest 40 dage efter
udgangen af hver månedlig referenceperiode. Medlemsstaterne sikrer, at
statistikkerne indeholder oplysninger om al indførsel og udførsel i den
pågældende referenceperiode, idet de foretager tilpasninger, hvis der
ikke foreligger registreringer.
Hvis de indberettede statistikker revideres, indberetter medlemsstaterne
de reviderede resultater senest den sidste dag i måneden efter den dato,
hvor de reviderede data forelå.
Medlemsstaterne lader også eventuelle fortrolige statistiske oplysninger
indgå i de resultater, der indberettes til Kommissionen (Eurostat).
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstalt
ninger vedrørende ensartede tekniske specifikationer for indholdet og
dækningen af de statistikker, der er indberettet. Disse gennemførelses
retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.
2.
Statistikker over handelen opdelt efter virksomhedskendetegn, jf.
artikel 6, stk. 2, indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for 18
måneder efter referenceårets udgang.
Statistikker over handelen opdelt efter faktureringsvaluta, jf. artikel 6,
stk. 3, indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder
efter referenceårets udgang.
▼B
3.
Medlemsstaterne indberetter statistikkerne i elektronisk form i
overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard. Der kan efter den
i artikel 11, stk. 2, omhandlede procedure fastsættes nærmere bestem
melser for den praktiske gennemførelse af indberetningen.

Artikel 9
Kvalitetsvurdering
1.
I denne forordning finder følgende kvalitetskriterier anvendelse for
de statistikker, der skal indberettes:
a) »relevans«, der henviser til, i hvor høj grad statistikkerne opfylder
brugernes nuværende og potentielle behov
b) »nøjagtighed«, der henviser til, hvor tæt skønnene ligger på de ikke
kendte korrekte værdier
c) »aktualitet«, der henviser til tidsrummet mellem oplysningernes
tilgængelighed og den begivenhed eller det fænomen, de beskriver
d) »punktlighed«, der henviser til tidsrummet mellem datoen for offent
liggørelse af dataene og måldatoen (den dato, hvor dataene skulle
have været offentliggjort)
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▼B
e) »tilgængelighed« og »klarhed«, der henviser til, på hvilke betingelser
og hvordan brugerne kan indhente, anvende og fortolke data
f) »sammenlignelighed«, der henviser til, hvor meget forskelle i
anvendte statistiske koncepter og målingsværktøjer og -procedurer
betyder ved sammenligning af statistikker mellem geografiske områ
der, sektorområder eller over tid
g) »kohærens«, der henviser til, i hvor høj grad dataene troværdigt kan
kombineres på forskellige måder og til forskellige anvendelser.
2.
Medlemsstaterne sender en årlig kvalitetsrapport til Kommissionen
(Eurostat) vedrørende de statistikker, der indberettes.
3.
Ved anvendelsen af de kvalitetskriterier, der er fastlagt i stk. 1, på
de statistikker, der er omfattet af denne forordning, fastlægges de
nærmere retningslinjer for samt strukturen af kvalitetsrapporterne i over
ensstemmelse med den i artikel 11, stk. 2, omhandlede procedure.
Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede
statistikker.

Artikel 10
Offentliggørelse af udenrigshandelsstatistikker
1.
På fællesskabsplan offentliggøres de udenrigshandelsstatistikker,
der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og som indbe
rettes af medlemsstaterne, af Kommissionen (Eurostat), som minimum
opdelt efter koden i den kombinerede nomenklatur.
Kun hvis en importør eller eksportør anmoder herom, træffer de natio
nale myndigheder i en given medlemsstat afgørelse om, hvorvidt denne
medlemsstats udenrigshandelsstatistikker, som kan gøre det muligt at
identificere denne importør eller eksportør, skal offentliggøres, eller
om de skal ændres på en sådan måde, at offentliggørelsen af dem
ikke bringer den statistiske fortrolighed i fare.
2.
Med forbehold af offentliggørelse af data på nationalt plan må
Kommissionen (Eurostat) ikke offentliggøre detaljerede statistikker
efter Taric-koden og præferencer, hvis en sådan offentliggørelse under
graver beskyttelsen af samfundshensyn i forbindelse med Fællesskabets
handels- og landbrugspolitikker.
▼M1
Artikel 10a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommis
sionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, 3
og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 6, stk. 3, tillægges
Kommissionen for en periode på fem år fra den 20. oktober 2016.
Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af befø
jelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen
af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed,
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan
forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

02009R0471 — DA — 23.12.2016 — 002.001 — 10
▼M1
3.
Den i artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og
4, og artikel 6, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til
enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse
om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i
den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter
offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller
på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke
gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen
eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstem
melse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016
om bedre lovgivning (1).

5.
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den
samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, 3 og 4,
artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 6, stk. 3, træder kun i
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse
inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet
og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommis
sionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre
måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 11
Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske
System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et
udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 182/2011 (2).

2.
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU)
nr. 182/2011 anvendelse.

▼B
Artikel 12
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 1172/95 ophæves med virkning fra den 1. januar
2010.

Den finder fortsat anvendelse på data vedrørende referenceperioder før
den 1. januar 2010.
(1) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar
2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal
kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55
af 28.2.2011, s. 13).
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Artikel 13
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen
i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2010.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.

