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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 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
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0578),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0242/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het is van bijzonder groot belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
onder meer op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de relevante 
documenten gelijktijdig, tijdig en op 
passende wijze bij het Europees Parlement 
en de Raad worden ingediend.

(6) Het is van bijzonder groot belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
onder meer op het meest geëigende 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie erop toezien dat de 
relevante documenten gelijktijdig, tijdig en 
op passende wijze bij het Europees 
Parlement en de Raad worden ingediend.

Or. de

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie dient ervoor te zorgen 
dat deze gedelegeerde handelingen voor de 
lidstaten en de respondenten geen 
aanzienlijke extra administratieve lasten 
opleveren.

(7) De Commissie dient ervoor te zorgen 
dat deze gedelegeerde handelingen voor de 
lidstaten en de respondenten geen 
aanzienlijke extra administratieve lasten 
opleveren en betaalbaar zijn.

Or. de

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 638/2004 te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend die haar in staat stellen 
de regelingen voor het verzamelen van 
gegevens vast te stellen, met name ten 
aanzien van de te gebruiken codes, 
technische bepalingen voor de opstelling 
van jaarlijkse statistieken over de handel 
naar bedrijfskenmerken en eventuele 
maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit 
van de ingediende statistieken conform de 
kwaliteitsvoorwaarden te waarborgen. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

(8) Om eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 
nr. 638/2004 te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend die haar in staat stellen 
de regelingen voor het verzamelen van 
gegevens vast te stellen, met name ten 
aanzien van de te gebruiken codes, 
technische bepalingen voor de opstelling 
van jaarlijkse statistieken over de handel 
naar bedrijfskenmerken en eventuele 
maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit 
van de gratis ingediende statistieken 
conform de kwaliteitsvoorwaarden te 
waarborgen. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. de

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Vereenvoudigingen bij de 
inklaringsregelingen hebben ertoe geleid 
dat statistische gegevens over goederen 
onder verwerkingsprocedures niet bij de 
douane voorhanden zijn. Om ervoor te 
zorgen dat deze gegevens worden 
vastgelegd, moeten bewegingen van deze 
goederen worden opgenomen in het 
Intrastat-systeem.

(12) Vereenvoudigingen bij de 
inklaringsregelingen hebben ertoe geleid 
dat statistische gegevens over goederen
onder verwerkingsprocedures niet bij de 
douane voorhanden zijn. Om ervoor te 
zorgen dat deze gegevens worden 
vastgelegd, moeten bewegingen van deze 
goederen worden opgenomen in het 
Intrastat-systeem, waarbij eventuele extra 
kosten tot een minimum moeten worden 
beperkt.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De uitwisseling van vertrouwelijke 
gegevens tussen lidstaten met betrekking 
tot intra-EU-handelsstatistieken moet 
worden toegestaan om de ontwikkeling, de 
productie en de verspreiding ervan te 
vergemakkelijken en de kwaliteit van de 
statistieken te verbeteren.

(13) De uitwisseling van vertrouwelijke 
gegevens tussen lidstaten met betrekking 
tot intra-EU-handelsstatistieken moet 
worden toegestaan en gratis zijn om de 
ontwikkeling, de productie en de 
verspreiding ervan te vergemakkelijken en 
de kwaliteit van de statistieken te 
verbeteren.

Or. de

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De doorgifte van informatie door 
de nationale douanediensten mag niet tot 
kosten leiden voor de lidstaten en de 
instellingen of agentschappen van de 
Unie.

Or. de

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitwisseling van vertrouwelijke De gratis uitwisseling van vertrouwelijke 
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gegevens in de zin van artikel 3, lid 7, van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek (*) tussen de nationale 
autoriteiten van de lidstaten voor 
uitsluitend statistische doeleinden is 
toegestaan indien deze de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van Europese 
statistieken over het goederenverkeer 
tussen de lidstaten bevordert of de kwaliteit 
ervan verbetert.

gegevens in de zin van artikel 3, lid 7, van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek (*) tussen de nationale 
autoriteiten van de lidstaten voor 
uitsluitend statistische doeleinden is 
toegestaan indien deze de ontwikkeling, 
productie en verspreiding van Europese 
statistieken over het goederenverkeer 
tussen de lidstaten bevordert of de kwaliteit 
ervan aanzienlijk verbetert. De 
administratieve lasten worden daarbij tot 
een minimum beperkt.

Or. de

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 9 bos – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale autoriteiten die vertrouwelijke 
gegevens hebben verkregen, behandelen 
deze vertrouwelijk en gebruiken deze 
uitsluitend voor statistische doeleinden.

Nationale autoriteiten die vertrouwelijke 
gegevens hebben verkregen, behandelen 
deze vertrouwelijk en gebruiken deze 
uitsluitend voor statistische doeleinden. Zij 
geven dergelijke gegevens aan geen 
enkele andere organisatie door.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om deze 
Intrastat-dekkingspercentages aan 
technische en economische ontwikkelingen 
aan te passen wanneer het mogelijk is deze 
te verlagen, met behoud van statistieken 
die aan de van kracht zijnde 
kwaliteitsindicatoren en -normen voldoen.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om deze 
Intrastat-dekkingspercentages aan 
technische en economische ontwikkelingen 
aan te passen wanneer het mogelijk is deze 
te verlagen, met behoud van statistieken 
van voldoende kwaliteit.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 11 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(6 bis) Artikel 11 wordt vervangen door:
Artikel 11 “Article 11

Statistische geheimhouding Statistische geheimhouding
Alleen wanneer de informatieplichtige 
daartoe een verzoek indient, besluiten de 
nationale diensten of de statistische 
resultaten waaruit kan blijken op wie deze 
betrekking hebben, niet worden verspreid 
of zodanig worden aangepast dat de 
verspreiding ervan het belang van de 
statistische geheimhouding niet schaadt.

Alleen wanneer de informatieplichtige 
daartoe een verzoek indient, besluiten de 
nationale diensten of de statistische 
resultaten waaruit kan blijken op wie deze 
betrekking hebben, niet worden verspreid 
of zodanig worden aangepast dat de 
verspreiding ervan het belang van de 
statistische geheimhouding niet schaadt. 
De nationale autoriteiten zorgen ervoor 
dat eventuele nadelige gevolgen voor de 
verstrekker(s) van informatie in ruime 
mate worden gecompenseerd door de 
statistische voordelen.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter c
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 12 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de technische 
bepalingen vast voor de opstelling van de 
statistieken.
Deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de technische 
bepalingen vast voor de kostentechnisch 
gezien gunstigste opstelling van de 
statistieken.

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

Or. de

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.

(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 
bureaus voor de statistiek moeten worden 
vermeden.

Or. de
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 13 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij de uitoefening van de op grond van 
artikel 3, lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 10, 
leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder 
a), en lid 2, gedelegeerde bevoegdheden 
ziet de Commissie erop toe dat de 
gedelegeerde handelingen voor de lidstaten 
en de respondenten geen aanzienlijke extra 
administratieve lasten met zich 
meebrengen.

(2) Bij de uitoefening van de op grond van 
artikel 3, lid 4, artikel 6, lid 2, artikel 10, 
leden 3, 4, en 5, en artikel 12, lid 1, onder 
a), en lid 2, gedelegeerde bevoegdheden 
ziet de Commissie erop toe dat de
gedelegeerde handelingen voor de lidstaten 
en de respondenten geen aanzienlijke extra 
administratieve lasten of buitensporige 
kosten met zich meebrengen.

Or. de

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 638/2004
Artikel 13 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, 
artikel 6, lid 2, artikel 10, leden 3, 4 en 5 en 
artikel 12, lid 1, onder a) en lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee 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 twee 
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 twee maanden verlengd."

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, 
artikel 6, lid 2, artikel 10, leden 3, 4 en 5 en 
artikel 12, lid 1, onder a) en lid 2, 
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 twee 
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."
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Or. en


