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VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 1093/2013 VAN DE COMMISSIE
van 4 november 2013
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad en
Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie wat de vereenvoudiging van het Intrastatsysteem en het verzamelen van Intrastat-gegevens betreft
3590/92 (2) is een aantal regels voor het verzamelen van
Intrastat-gegevens vastgelegd. De lidstaten moeten hun
maandelijkse resultaten die betrekking hebben op de sta
tistische waarde naar Eurostat sturen, maar zij zijn be
perkt in de praktische wijze waarop zij die gegevens ver
zamelen. Er moet worden voorzien in een samenhan
gende algemene aanpak voor het verzamelen van Intra
stat-gegevens en de voorschriften voor het verzamelen
van gegevens met betrekking tot de statistische waarde
moeten worden gestroomlijnd.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parle
ment en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de com
munautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lid
staten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr.
3330/91 van de Raad (1), en met name artikel 9, lid 1 en
artikel 10, lid 3,

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor de
statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten,

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 638/2004 werd een gemeen
schappelijk kader vastgesteld voor de systematische pro
ductie van communautaire statistieken van het goederen
verkeer tussen de lidstaten.

Ten gevolge van technische en economische ontwikkelin
gen kan de vastgestelde minimale dekkingsgraad voor
aankomsten worden aangepast, waarbij tegelijk de statis
tieken blijven voldoen aan de van kracht zijnde kwaliteit
sindicatoren en -normen. Deze vereenvoudiging maakt
verminderde responslasten mogelijk voor de partijen die
de statistische informatie moeten verschaffen, met name
de kleine en middelgrote ondernemingen. De dekkings
graad voor aankomsten moet derhalve worden verlaagd
van 95 % tot 93 %.

In Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie
van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening
(EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de communautaire statistieken van het
goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van
de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr.

(1) PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1.

Artikel 1
In artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 638/2004 wordt
„95 %” vervangen door „93 %”.

Artikel 2
Artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1982/2004 komt als
volgt te luiden:

„2.
Daarnaast hebben de lidstaten ook de mogelijkheid om
de statistische waarde van de goederen, zoals gedefinieerd in
de bijlage bij Verordening (EG) nr. 638/2004, te verzame
len.”.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
(2) PB L 343 van 19.11.2004, blz. 3.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 november 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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