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VERORDENING (EU) Nr. 659/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 15 mei 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het
goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, de
verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen
de lidstaten en de definitie van de statistische waarde
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten
aan de Commissie toegekende bevoegdheden in lijn worden gebracht met de artikelen 290 en 291 VWEU.

(2)

De Commissie heeft in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parle
ment en de Raad (2) toegezegd de wetgevingshandelingen die momenteel verwijzingen naar de regelgevingspro
cedure met toetsing bevatten, opnieuw te bezien in het licht van de in het VWEU vastgelegde criteria.

(3)

Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) kent de Commissie de bevoegdheden
toe om aan een aantal bepalingen ervan uitvoering te geven.

(4)

Teneinde Verordening (EG) nr. 638/2004 in lijn te brengen met artikelen 290 en 291 VWEU, dienen de door die
verordening aan de Commissie toegekende uitvoeringsbevoegdheden te worden vervangen door bevoegdheden om
gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen.

(5)

Teneinde op bevredigende wijze aan de behoeften van de gebruikers van statistische informatie tegemoet te komen
zonder de deelnemers aan het economisch verkeer buitensporig te belasten, alsmede om rekening te houden met
veranderingen die vanwege methodologische redenen nodig zijn en met de noodzaak een efficiënt systeem op te
zetten voor het verzamelen van gegevens en het opstellen van statistieken, moet conform artikel 290 VWEU de
bevoegdheid om wetgevingshandelingen vast te stellen aan de Commissie worden gedelegeerd in verband met de
vaststelling van andere of bijzondere voorschriften voor bijzondere goederen of bewegingen, de aanpassing van de
Intrastat-dekkingspercentages, de vaststelling van de voorwaarden voor de bepaling van de drempelwaarden waar
naar wordt verwezen in artikel 10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 638/2004, de gedetailleerde beschrijving van de
voorwaarden voor de vereenvoudiging van de informatie die moet worden verstrekt voor kleine afzonderlijke
transacties en de vaststelling van de verzamelde gegevens.

(1) Standpunt van het Europees Parlement van 15 april 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
6 mei 2014.
(2) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden
door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(3) Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire
statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad
(PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1).
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(6)

Bij het vaststellen van gedelegeerde handelingen is het van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voor
bereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie
moet bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende docu
menten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad. De
Commissie dient er ook op toe te zien dat de gedelegeerde handelingen als voorzien in de wetgevingshandelingen
niet leiden tot aanzienlijke lastenverzwaring voor de lidstaten of de respondenten, en dat de kosten zo laag
mogelijk blijven.

(7)

Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004, moeten aan
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend die haar in staat stellen om de regelingen voor het
verzamelen van gegevens vast te stellen, in het bijzonder ten aanzien van de te gebruiken codes, de uitsplitsing van
de ramingen, de technische bepalingen voor de opstelling van jaarlijkse statistieken over de handel naar bedrijfs
kenmerken, en eventuele maatregelen die zeker stellen dat de kwaliteit van de ingediende statistieken voldoet aan
de kwaliteitsnormen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 182/2011.

(8)

Het Comité voor de statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten („het Intrastat-comité”) als bedoeld in
artikel 14 van Verordening (EG) nr. 638/2004 geeft advies aan de Commissie en staat haar bij in de uitoefening
van haar uitvoeringsbevoegdheden.

(9)

Volgens de strategie om het Europees statistisch systeem (ESS), ter verbetering van de coördinatie en het partner
schap, een nieuwe, duidelijke piramidestructuur te geven, moet het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het
Europees Parlement en de Raad (1) opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité) een
adviserende functie vervullen en moet het de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegd
heden. Het verbeteren van de coördinatie tussen de nationale autoriteiten en de Commissie (Eurostat) is van
essentieel belang voor het produceren van betere statistieken in de Unie.

(10)

Hiertoe moet Verordening (EG) nr. 638/2004 aldus worden gewijzigd dat de verwijzing naar het Intrastat-comité
wordt vervangen door een verwijzing naar het ESS-comité.

(11)

Vereenvoudigingen bij de inklaringsregelingen hebben ertoe geleid dat bij de douane geen statistische gegevens
voorhanden zijn over goederen die onder de regeling behandeling onder douanetoezicht vallen. Om ervoor te
zorgen dat deze gegevens worden vastgelegd, moeten bewegingen van deze goederen worden opgenomen in het
Intrastat-systeem.

(12)

Het uitwisselen tussen lidstaten van vertrouwelijke gegevens betreffende intra-Uniehandelsstatistieken moet worden
toegestaan om de ontwikkeling, de productie en de verspreiding ervan te vergemakkelijken en de kwaliteit van de
statistieken te verbeteren. Deze uitwisseling van vertrouwelijke gegevens moet op vrijwillige basis en met de nodige
voorzichtigheid geschieden en mag als zodanig geen extra administratieve lasten voor ondernemingen meebrengen.

(13)

De definitie van de statistische waarde moet worden verduidelijkt en moet worden afgestemd op de definitie van
dit gegevenselement voor statistieken voor extra-Uniehandel teneinde de vergelijkbaarheid van statistieken inzake
intra- en extra-Uniehandel te vergroten. Uniforme definities zijn essentieel voor een geharmoniseerde registratie van
grensoverschrijdende handel en zijn vooral van belang als eerste vereiste om de nationale autoriteiten in staat te
stellen om harmonieuze uitleg te geven aan de voorschriften die effect hebben op de grensoverschrijdende
activiteiten van bedrijven.

(14)

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het noodzakelijk en passend geharmoniseerde voorschriften vast te
stellen voor de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de
lidstaten en de definitie van de statistische waarde betreffende statistieken inzake intra-Uniehandel. Deze ver
ordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan
nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

(1) Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot
intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht
vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad
betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch
programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
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(15)

De toezending van gegevens door de nationale autoriteiten moet voor de lidstaten en de instellingen en agent
schappen van de Unie kosteloos zijn.

(16)

Het is belangrijk om de beveiliging van de kanalen voor de toezending van gevoelige statistische gegevens,
waaronder economische gegevens, te garanderen.

(17)

Met het oog op de rechtszekerheid moet deze verordening de procedures voor de vaststelling van maatregelen die
vóór de inwerkingtreding van deze verordening geïnitieerd maar niet afgerond zijn, onverlet laten.

(18)

Verordening (EG) nr. 638/2004 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 638/2004 wordt als volgt gewijzigd:
1) in artikel 3 wordt lid 4 vervangen door:
„4.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen in verband
met andere of bijzondere regels voor bijzondere goederen of bewegingen.”;
2) artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt het woord „communautaire” geschrapt;
b) lid 2 wordt vervangen door:
„2.
Statistische informatie over verzendingen en aankomsten van goederen waarvoor een enkel document voor
fiscale of douanedoeleinden vereist is, wordt ten minste één keer per maand door de douane rechtstreeks aan de
nationale autoriteiten verstrekt.”;
c) het volgende lid wordt toegevoegd:
„2 bis.
De bevoegde douanedienst in iedere lidstaat verstrekt de nationale autoriteit op eigen initiatief of op
diens verzoek alle beschikbare informatie ter identificatie van de persoon belast met de verzending en aankomst
van goederen die onder de douaneprocedures inzake actieve veredeling of inzake behandeling onder douanetoe
zicht vallen.”;
3) artikel 6 wordt vervangen door:
„Artikel 6
Referentieperiode
De referentieperiode voor de verstrekking van de informatie overeenkomstig artikel 5 is:
a) de kalendermaand van de verzending of aankomst van de goederen;
b) de kalendermaand waarin het belastbare feit zich voordoet voor communautaire goederen waarvoor bij intra
communautaire verwervingen en leveringen btw verschuldigd is; of
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c) de kalendermaand waarin de aangifte wordt aanvaard door de douane indien de douaneaangifte als gegevensbron
wordt gebruikt.”;
4) in artikel 9, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:
„De definities van de in de punten e) tot en met h) vastgestelde statistische gegevens zijn opgenomen in de bijlage.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen nadere bepalingen vast voor het verzamelen van die
informatie, in het bijzonder voor de te gebruiken codes en het format.
Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.”;
5) het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 9 bis
Uitwisseling van vertrouwelijke gegevens
De uitwisseling van vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 3, lid 7, van Verordening (EG) nr. 223/2009 van
het Europees Parlement en de Raad (*) tussen de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten is uitsluitend voor
statistische doeleinden toegestaan indien de uitwisseling de efficiënte ontwikkeling, productie en verspreiding van
Europese statistieken over het goederenverkeer tussen de lidstaten bevordert of de kwaliteit ervan verbetert.
Nationale autoriteiten die vertrouwelijke gegevens hebben verkregen, behandelen die informatie vertrouwelijk en
gebruiken die uitsluitend voor statistische doeleinden, overeenkomstig hoofdstuk V van Verordening (EG)
nr. 223/2009.
___________
(*) Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de
Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending
van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de
Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek
en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de
Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).”;

6) artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 3 wordt de tweede alinea vervangen door:
„De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om die
Intrastat-dekkingspercentages aan technische en economische ontwikkelingen aan te passen wanneer het mogelijk
is deze te verlagen, met behoud van statistieken die aan de geldende kwaliteitsindicatoren en -normen voldoen.”;
b) in lid 4 wordt de tweede alinea vervangen door:
„De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de voor
waarden voor de vaststelling van deze drempelwaarden nader te bepalen.”;
c) lid 5 wordt vervangen door:
„5.
Onder bepaalde voorwaarden die aan kwaliteitsvereisten beantwoorden, mogen de lidstaten de voor kleine
afzonderlijke transacties verstrekte informatie vereenvoudigen, op voorwaarde dat dit geen schadelijke effecten
heeft op de kwaliteit van de statistieken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om die voorwaarden nader te specificeren.”;
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7) artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 wordt punt a) vervangen door:

„a) 40 kalenderdagen na afloop van de referentiemaand voor de door de Commissie te bepalen verzamelde
gegevens. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen
ter bepaling van die verzamelde gegevens. In die gedelegeerde handelingen wordt rekening gehouden met de
relevante economische en technische ontwikkelingen.”;

b) lid 2 wordt vervangen door:

„2.
Elke maand bezorgen de lidstaten, zo nodig met behulp van ramingen, statistieken over hun totale
goederenverkeer aan de Commissie (Eurostat). De Commissie bepaalt door middel van uitvoeringshandelingen
hoe die ramingen worden uitgesplitst. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid
2, bedoelde onderzoeksprocedure.”;

c) in lid 4 wordt de derde alinea vervangen door:

„De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de technische bepalingen vast voor de meest
rendabele opstelling van die statistieken.

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”;

8) in artikel 13 wordt lid 4 vervangen door:

„4.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de eventuele maatregelen vast die nodig zijn om
de kwaliteit van de statistieken te garanderen conform de kwaliteitscriteria, waarbij buitensporige kosten voor de
nationale autoriteiten moeten worden vermeden.

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”;

9) het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 13 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in
dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.
Bij de uitoefening van de op grond van artikel 3, lid 4, artikel 10, leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder
a), van deze verordening gedelegeerde bevoegdheid handelt de Commissie overeenkomstig artikel 14, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 223/2009, waarbij ze er onder meer op toeziet dat de gedelegeerde handelingen voor de
lidstaten en de respondenten geen aanzienlijke extra lasten met zich brengen.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie voordat ze die gedelegeerde handelingen vaststelt, haar gebruikelijke
praktijk volgt en tot raadplegingen van deskundigen overgaat, met inbegrip van deskundigen van de lidstaten.
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3.
De bevoegdheid om de in artikel 3, lid 4, artikel 10, leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder a), bedoelde
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met
ingang van 17 juli 2014. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde
duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn
tegen deze verlenging verzet.

4.
De delegatie van de in artikel 3, lid 4, artikel 10, leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder a), bedoelde
bevoegdheden kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag
na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum.
Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan
het Europees Parlement en aan de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 10, artikel 3, leden 3, 4 en 5, en artikel 12, lid 1, onder a),
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een
termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van de termijn van
drie maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt
op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.”;

10) artikel 14 wordt vervangen door:

„Artikel 14
Comitéprocedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 ingestelde Comité voor het
Europees statistisch systeem. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het
Europees Parlement en de Raad (*).

2.

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

___________
(*) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van
de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening
van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).”;

11) in de bijlage wordt punt 3, onder b), vervangen door:

„b) de statistische waarde, dat wil zeggen de aan de grens van de lidstaten berekende waarde. Deze wordt gebaseerd
op het belastbare bedrag of, indien toepasselijk, de vervangende waarde. Zij omvat ook de gemaakte incidentele
kosten (vracht, verzekering), maar bij verzendingen alleen voor het trajectgedeelte op het grondgebied van de
lidstaat van verzending en bij aankomsten voor het trajectgedeelte buiten het grondgebied van de lidstaat van
aankomst. Bij verzendingen is dit de fob-waarde („free on board”) en bij aankomsten de cif-waarde („cost,
insurance, freight”).”.

Artikel 2
Deze verordening laat de procedures voor de vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 638/2004 bedoelde maatregelen
die vóór de inwerkingtreding van deze verordening geïnitieerd maar niet afgerond zijn, onverlet.
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Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 mei 2014.

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

