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VERORDENING (EU) 2016/ 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van …

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken

van de buitenlandse handel met derde landen

wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden

aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

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 wetgevingsprocedure1,

1 Standpunt van het Europees Parlement van 12 maart 2014 (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 16 juni 2016 (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van … (nog 
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (het "Verdrag") moeten de aan de Commissie verleende bevoegdheden in 

overeenstemming worden gebracht met de artikelen 290 en 291 van het Verdrag.

(2) De Commissie heeft naar aanleiding van de vaststelling van Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad1 door middel van een verklaring2 

toegezegd de wetgevingshandelingen die momenteel verwijzingen naar de 

regelgevingsprocedure met toetsing bevatten te bezien in het licht van de in het Verdrag 

vastgelegde criteria.

(3) Bij Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad3 zijn aan de 

Commissie bevoegdheden verleend om sommige bepalingen van die verordening uit te 

voeren.

(4) Om Verordening (EG) nr. 471/2009 in overeenstemming te brengen met de artikelen 290 

en 291, moeten de bij die verordening aan de Commissie toegekende 

uitvoeringsbevoegdheden worden vervangen door de bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen.

1 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).

2 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 19.
3 Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 

betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (PB L 152 van 16.6.2009, 
blz. 23).
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(5) Teneinde rekening te houden met wijzigingen in het douanewetboek of bepalingen die 

voortvloeien uit internationale overeenkomsten, wijzigingen omwille van methodologische 

redenen en de noodzaak een efficiënt systeem voor het verzamelen van gegevens en het 

samenstellen van statistieken op te zetten, moet de bevoegdheid om handelingen vast te 

stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag aan de Commissie worden 

overgedragen met betrekking tot:

– de aanpassing van de lijst van douaneregelingen of douanebestemmingen;

– specifieke goederen of bewegingen en verschillende of specifieke bepalingen 

dienaangaande;

– de uitsluiting van goederen of bewegingen van de statistiek van de buitenlandse 

handel;

– de in artikel 4, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 471/2009 bedoelde 

gegevensverzameling;

– de nadere specificatie van de statistische gegevens;

– het voorschrift voor beperkte reeksen gegevens voor de specifieke goederen of -

bewegingen bedoeld in artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 471/2009, alsmede 

voor overeenkomstig artikel 4, lid 2, van die verordening verstrekte gegevens;

– de mate van aggregatie voor partnerlanden, goederen en valuta's voor statistieken van 

de handel naar factuurvaluta.
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Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1. Met name om te 

zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen 

ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de 

vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(6) De Commissie dient erop toe te zien dat die gedelegeerde handelingen niet leiden tot een 

aanzienlijke lastenverzwaring voor de lidstaten of de berichtgevers, en dat de kosten zo 

laag mogelijk blijven.

(7) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Verordening (EG) 

nr. 471/2009, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend voor 

het vaststellen van maatregelen in verband met:

– de codes en het formaat daarvan met betrekking tot de in artikel 5, lid 1, van die 

verordening bedoelde gegevens;

– de koppeling van de gegevens over bedrijfskenmerken met overeenkomstig dat 

artikel opgetekende gegevens;

– de eenvormige inhoud en dekking van de geleverde statistieken.

Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 182/2011.

1 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
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(8) Het in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 471/2009 bedoelde Comité voor de statistiek 

met betrekking tot de goederenhandel met derde landen ("Extrastat-comité") heeft de 

Commissie advies gegeven en bijstand verleend bij de uitoefening van haar 

uitvoeringsbevoegdheden. Volgens de strategie om het Europees statistisch systeem 

("ESS")een nieuwe, duidelijke, piramidevormige structuur te geven met het oog op het 

verbeteren van de coördinatie en het partnerschap, moet het Comité voor het Europees 

statistisch systeem ("ESS-comité"), dat bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad1 is opgericht, een adviserende rol hebben, en de 

Commissie bijstand verlenen bij de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden. 

Daartoe moet Verordening (EG) nr. 471/2009 worden gewijzigd door de verwijzing naar 

het Extrastat-comité te vervangen door een verwijzing naar het ESS-comité.

(9) Ter waarborging van 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.

(10) Verordening (EG) nr. 471/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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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Artikel 1

Verordening (EG) nr. 471/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2 wordt vervangen door:

"2. Teneinde rekening te houden met wijzigingen in het douanewetboek en 

bepalingen die voortvloeien uit internationale verdragen is de Commissie 

bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te 

stellen voor de aanpassing van de in de tweede alinea van lid 1 van dit artikel 

opgenomen lijst van douaneregelingen of -bestemmingen.";

b) in lid 3 wordt de tweede alinea vervangen door:

"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen met betrekking tot specifieke goederen of bewegingen en verschillende 

of specifieke bepalingen dienaangaande vast te stellen.";

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

"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen met betrekking tot de uitsluiting van goederen of bewegingen van de 

statistiek van de buitenlandse handel vast te stellen.";
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d) het volgende lid wordt toegevoegd:

"5. Bij de uitoefening van de op grond van de leden 2, 3 en 4 gedelegeerde 

bevoegdheden ziet de Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen 

niet leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor de lidstaten of de 

berichtgevers.";

2) artikel 4, lid 5, wordt vervangen door:

"5. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen met betrekking tot de gegevensverzameling als bedoeld in de leden 2 

en 4 van dit artikel vast te stellen. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden ziet de 

Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen niet leiden tot een aanzienlijke 

lastenverzwaring voor de lidstaten of de berichtgevers.";

3) artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2 wordt vervangen door:

"2. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen met betrekking tot nadere specificatie van de in lid 1 van dit 

artikel bedoelde gegevens vast te stellen.

2 bis. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen 

betreffende de codes en het formaat daarvan met betrekking tot de in artikel 5, 

lid 1, van die verordening bedoelde gegevens.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure.";
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b) in lid 4 wordt de tweede alinea vervangen door:

"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen met betrekking tot deze beperkte gegevensbestanden vast te stellen.";

c) het volgende lid wordt toegevoegd:

"5. Bij de uitoefening van de op grond van de leden 2 en 4 gedelegeerde 

bevoegdheden ziet de Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen 

niet leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor de lidstaten of de 

berichtgevers.";

4) artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2, derde alinea, wordt vervangen door:

"De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen vast 

met betrekking tot de koppeling van de gegevens en de samen te stellen statistieken.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure.";

b) lid 3 wordt vervangen door:

"3. Om de twee jaar stellen de lidstaten jaarlijkse statistieken samen van de handel 

naar factuurvaluta.
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De lidstaten maken bij de samenstelling van de statistieken gebruik van een 

representatieve steekproef van gegevens over de invoer en de uitvoer die zijn 

ontleend aan douaneaangiften die gegevens over de factuurvaluta bevatten. 

Indien in het geval van uitvoer de douaneaangifte de factuurvaluta niet 

vermeldt, wordt er een enquête uitgevoerd om de vereiste gegevens te 

verzamelen.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen met betrekking tot de mate van aggregatie voor partnerlanden, 

goederen en valuta's vast te stellen. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden 

ziet de Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen niet leiden tot een 

aanzienlijke lastenverzwaring voor de lidstaten of de berichtgevers.";

5) artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. De lidstaten leveren de Commissie (Eurostat) de in artikel 6, lid 1, bedoelde 

statistieken uiterlijk 40 dagen na het eind van elke maandelijkse 

referentieperiode. De lidstaten dragen er zorg voor dat de statistieken 

informatie over alle invoer en uitvoer in de desbetreffende referentieperiode 

bevatten, waarbij zij corrigeren voor gegevens die niet beschikbaar zijn.

Wanneer de geleverde statistieken worden herzien, sturen de lidstaten de 

herziene resultaten uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de 

datum waarop de herziene gegevens beschikbaar werden. De lidstaten nemen 

in de aan de Commissie (Eurostat) geleverde resultaten ook statistische 

informatie op die vertrouwelijk is.
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De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen vast 

met betrekking tot de eenvormige technische specificaties voor de inhoud en de 

dekking van de geleverde statistieken. Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.";

b) lid 2 wordt vervangen door:

"2. De in artikel 6, lid 2, bedoelde statistieken van de handel naar 

bedrijfskenmerken worden uiterlijk 18 maanden na afloop van het 

referentiejaar aan de Commissie (Eurostat) geleverd.

De in artike 6, lid 3, bedoelde statistieken van de handel naar factuurvaluta 

worden uiterlijk drie maanden na afloop van het referentiejaar aan de 

Commissie (Eurostat) geleverd.";

6) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 10 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.
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2. De in artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, en artikel 6, 

lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan 

de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum 

van inwerkingtreding van deze wijzigende verordening]. 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.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, 

lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 

allen tijde intrekken. 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.

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de 

door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn 

neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter 

wetgeven*.

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 

gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
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6. Een overeenkomstig artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, 

en artikel 6, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking 

indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie 

maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de 

Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad 

voor het verstrijken van die termijn 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.

_______________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

7) artikel 11 wordt vervangen door:

"Artikel 11

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het Europees statistisch 

systeem, dat is opgericht bij Verordening (EG) nr. 223/2009. 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).".
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Artikel 2

Deze verordening laat de procedures voor de vaststelling van de in Verordening (EG) nr. 471/2009 

bedoelde maatregelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening geïnitieerd maar niet 

afgerond zijn, onverlet.

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 ...,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 8 augustus 2013 bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel 

ingediend voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse 

handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan 

de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft.

2. Het Europees Parlement heeft in de plenaire vergadering van 12 maart 2014 zijn standpunt 

in eerste lezing aangenomen, waarin 9 amendementen zijn opgenomen.

3. De Raad en het Europees Parlement zijn onderhandelingen aangegaan om in november 2014 

tot een akkoord in vervroegde tweede lezing te komen. Omdat een kwestie - namelijk 

de raadpleging door de Commissie van deskundigen van de lidstaten voordat er 

gedelegeerde handelingen worden vastgesteld - nog niet was opgelost, werden de 

onderhandelingen opgeschort in afwachting van het resultaat van het interinstitutioneel 

akkoord "Beter wetgeven".

4. Het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven", dat door de drie instellingen op 

15 december 2015 is gesloten, is in de plenaire vergadering van het EP van 9 maart 2016 

aangenomen en op 15 maart 2016 door de Raad vastgesteld. Het definitieve compromis in 

document 7105/16 is dienovereenkomstig aangepast.

5. Op 21 april 2016 heeft de voorzitter van de Commissie internationale handel (INTA) van 

het Europees Parlement de voorzitter van het Comité van permanente vertegenwoordigers 

een brief doen toekomen waarin werd medegedeeld dat, indien de Raad zijn standpunt 

in eerste lezing overeenkomstig het bovengenoemde compromis vaststelt, hij de plenaire 

vergadering zou aanbevelen het standpunt van de Raad zonder amendementen in 

tweede lezing goed te keuren, onder voorbehoud van bijwerking door de juristen-vertalers.

6. Op 11 mei 2016 heeft de Raad zijn politiek akkoord over de compromistekst van 

de verordening bevestigd.
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II. DOELSTELLING

7. Doel van de ontwerpverordening is Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende statistieken van de buitenlandse handel met derde landen 

af te stemmen op het VWEU wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden 

aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

8. Na de stemming in de plenaire vergadering hebben het Europees Parlement en de Raad 

onderhandelingen gevoerd met als doel een vervroegd akkoord in tweede lezing te sluiten 

op basis van een standpunt van de Raad in eerste lezing, dat het Parlement ongewijzigd kan 

goedkeuren. In de tekst van het standpunt van de Raad in eerste lezing komt het tussen 

de medewetgevers bereikte compromis volledig tot uiting.

9. Het voornaamste knelpunt tussen beide instellingen is het verzoek van de Raad dat nationale 

deskundigen worden geraadpleegd voordat gedelegeerde handelingen worden vastgesteld. 

Toen werd besloten de onderhandelingen op te schorten in afwachting van het resultaat van 

het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven".

10. Na de vaststelling van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" is de ontwerp-

verordening dienovereenkomstig geherformuleerd.

IV. CONCLUSIE

11. In het standpunt van de Raad komt het compromis dat is bereikt in de onderhandelingen 

tussen het Europees Parlement en de Raad, met de goedkeuring van de Commissie, 

volledig tot uiting, en dat standpunt strookt volledig met het interinstitutioneel akkoord 

"Beter wetgeven". Dit compromis is bevestigd in de brief van de voorzitter van de 

Commissie INTA aan de voorzitter van het Comité van permanente vertegenwoordigers 

van 27 april 2016.
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NOTA I/A-PUNT 
van: he t secre ta riaa t-generaa l van de  Raad 
aan: he t Comité  van permanente  vertegenwoordigers /de  Raad 
Betreft: Voors te l voor een verordening van he t Europees  Parlement en de  Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 be tre ffende  communauta ire  
s ta tis tieken van de  buitenlandse  handel met derde  landen, wat be tre ft de  
toekenning van gedelegeerde  en uitvoeringsbevoegdheden aan de  
Commiss ie  voor he t vas ts te llen van bepaa lde  maatrege len (eers te  lezing) 
 Vas ts te lling van he t s tandpunt van de  Raad in eers te  lezing en van de  

motivering van de  Raad 
 

1. De Commissie heeft op 8 augustus 2013 het in hoofde genoemde voorstel1, dat is gebaseerd 

op artikel 338, lid 1, VWEU, aan de Raad toegezonden.

2. Het Europees Parlement heeft zijn standpunt in eerste lezing op 12 maart 2014 vastgesteld2.

3. Tijdens zijn 3464e zitting van 15 mei 2016 is de Raad Landbouw en Visserij tot een politiek 

akkoord gekomen over het standpunt van de Raad in eerste lezing met betrekking tot de 

bovengenoemde verordening3.

1 doc. 13517/13.
2 doc. 7436/14.
3 In overeenstemming met de brief van 21 april 2016 van de voorzitter van de Commissie 

internationale handel van het Europees Parlement aan de voorzitter van het Coreper, zou 
het Europees Parlement in zijn tweede lezing zonder wijzigingen moeten kunnen instemmen 
met het standpunt van de Raad in eerste lezing.
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4. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht de Raad in overweging 

te geven het in document 8536/16 weergegeven standpunt van de Raad in eerste lezing en 

de in document 8536/16 ADD 1 vervatte motivering tijdens een komende zitting als A-punt 

goed te keuren.
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 

overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie 

 

over het 

standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 

van de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met 

derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de 

Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft 

(Voor de EER relevante tekst) 
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2013/0279 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 

overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie 

 

over het 

standpunt van de Raad inzake de vaststelling van een voorstel voor een verordening van 

het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 

van de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met 

derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de 

Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft 

(Voor de EER relevante tekst) 

1. ACHTERGROND 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad 

(document COM(2013) 0579 final – 2013/0279(COD): 

8 augustus 2013. 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: n.v.t. 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing: 12 maart 2014. 

Indiening van het gewijzigde voorstel: n.v.t. 

Vaststelling van het standpunt van de Raad: 16 juni 2016. 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het doel van het voorstel van de Commissie is Verordening (EG) nr. 471/2009 te wijzigen om 

deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe institutionele kader in navolging van de 

inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.  

Er werd voorgesteld om: 

• de Commissie te machtigen tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen ter 

aanvulling of wijziging van regels met betrekking tot bepaalde bepalingen, teneinde 

rekening te houden met wijzigingen van het douanewetboek of bepalingen die 

voortvloeien uit internationale overeenkomsten, wijzigingen die om methodologische 

redenen nodig zijn en de noodzaak een efficiënt systeem op te zetten voor het 

verzamelen van gegevens en het opstellen van statistieken, 

• de Commissie uitvoeringsbevoegdheden te verlenen om overeenkomstig de 

onderzoeksprocedure maatregelen vast te stellen met betrekking tot bepaalde 

bepalingen, teneinde eenvormige voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van 

Verordening (EG) nr. 471/2009 te waarborgen, 

alsmede 
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• de verwijzing naar het Extrastat-comité te vervangen door een verwijzing naar het 

Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité), in het kader van een 

algemene herstructurering en stroomlijning van het Europees statistisch systeem (ESS). 

3. OPMERKINGEN OVER HET STANDPUNT VAN DE RAAD 

3.1 Algemene opmerkingen 

Het standpunt van de Raad weerspiegelt enerzijds het voorlopige politieke akkoord dat de 

Raad, de Commissie internationale handel van het Europees Parlement en de Commissie na 

informele trilogen op 8 december 2014 hebben bereikt en anderzijds het nieuwe 

Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven"
1
 ("IIA"), dat op 13 april 2016 is aangenomen en 

in werking is getreden.  

Het belangrijkste obstakel voor het dossier was het vraagstuk inzake raadpleging van de 

lidstaten tijdens de voorbereiding van gedelegeerde handelingen door de Commissie. Er werd 

besloten te wachten op de inwerkingtreding van het IIA.  

De Raad heeft zijn standpunt in eerste lezing op 16 juni 2016 vastgesteld. De amendementen 

specificeren hoofdzakelijk bepaalde specifieke verplichtingen voor de lidstaten (onder meer 

transmissietermijnen) rechtstreeks in de basishandeling, in plaats van de Commissie te 

machtigen deze bij gedelegeerde handeling te specificeren zoals eerder was voorgesteld.   De 

Commissie is van mening dat deze wettelijke verplichtingen ook op langere termijn hoe dan 

ook geen wijziging zouden behoeven en dat het opnemen ervan in de basishandeling in plaats 

van in gedelegeerde handelingen derhalve geen flexibiliteitsproblemen meebrengt; zij heeft 

derhalve geen bezwaar tegen deze wijzigingen van de kant van de Raad.   

3.2 Opmerkingen over de amendementen van het Europees Parlement 

3.2.1. Amendementen van het Europees Parlement die in eerste lezing geheel, gedeeltelijk 

of in beginsel in het standpunt van de Raad zijn opgenomen 

De bevoegdheid van de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen, die 

oorspronkelijk voor onbepaalde tijd werd voorgesteld, is beperkt tot een termijn van vijf jaar, 

zoals voorgesteld in amendement 7 van het Europees Parlement. 

3.2.2. Amendementen van het Europees Parlement die niet zijn opgenomen in het standpunt 

van de Raad in eerste lezing 

In zijn eerste lezing in 2014 heeft het Europees Parlement amendementen voorgesteld 

waarmee in feite alle door de Commissie voorgestelde comitologiebevoegdheden zouden 

worden geschrapt. Dit was niet aanvaardbaar voor de Raad of de Commissie.  

3.3 Nieuwe door de Raad ingevoerde bepalingen en het standpunt van de 

Commissie 

De standaardoverweging en de door het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 

voorgeschreven punten werden toegevoegd. De Commissie staat volledig achter deze 

toevoeging. 

 

                                                 
1 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 
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4. CONCLUSIE 

De Commissie staat achter het bereikte compromis aangezien het aansluit bij haar 

inspanningen inzake afstemming met de wetgeving uit de periode voor het Verdrag van 

Lissabon. Het is een goede weerspiegeling van de balans tussen gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen zoals vervat in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. 

Bovendien is het een succesvol voorbeeld van de toepassing van het nieuwe Interinstitutioneel 

Akkoord "Beter wetgeven". 
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