
 

NL   NL 

 

 

 
EUROPESE 
COMMISSIE  

Brussel, 20.11.2018  

COM(2018) 754 final 

 

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD 

over de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen 

die aan de Commissie is verleend bij Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het 

goederenverkeer tussen de lidstaten     

      

 

 



 

1 
 

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD 

over de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen 

die aan de Commissie is verleend bij Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het 

goederenverkeer tussen de lidstaten 

1. ACHTERGROND 

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
1
 verleent de Commissie de bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 13 bis. Artikel 3, lid 4, en 

artikel 10, leden 3, 4, en 5, geven de Commissie de bevoegdheid gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 13 bis: 

 in verband met andere of bijzondere regels voor bijzondere goederen of 

bewegingen; 

 om de Intrastat-dekkingspercentages aan te passen aan de technische en 

economische ontwikkelingen wanneer het mogelijk is deze te verlagen met 

behoud van de statistieken die aan de van kracht zijnde kwaliteitsindicatoren 

en -normen blijven voldoen, en 

 om de voorwaarden te bepalen voor het vaststellen van andere drempels 

beneden welke voor partijen bepaalde vereenvoudigingen kunnen gelden, en 

 om de voorwaarden te bepalen, die aan kwaliteitsvereisten beantwoorden, 

onder welke de lidstaten de voor kleine afzonderlijke transacties verstrekte 

informatie mogen vereenvoudigen, op voorwaarde dat dit geen schadelijke 

effecten op de kwaliteit van de statistieken heeft. 

 

Bovendien verleent artikel 12, lid 1, onder a), de Commissie de bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen ter bepaling van de verzamelde gegevens 

van de maandelijkse statistieken over de handel tussen de lidstaten, die uiterlijk 

40 kalenderdagen na afloop van de referentiemaand aan de Commissie (Eurostat) 

moeten worden toegezonden. In die gedelegeerde handelingen moet rekening 

worden gehouden met de relevante economische en technische ontwikkelingen. 

Overeenkomstig artikel 13 bis, lid 3, van die verordening wordt de bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen toegekend voor een termijn van vijf jaar 

met ingang van 17 juli 2014. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend verlengd 

met termijnen van vijf jaar, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich verzet 

tegen die verlenging. 

De Commissie moet uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf 

jaar een verslag over de bevoegdheidsdelegatie opstellen. 

Die verplichting wordt met dit verslag vervuld. 

                                                           
1 PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1. 
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2. DE UITOEFENING DOOR DE COMMISSIE VAN DE GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN 

UIT HOOFDE VAN VERORDENING (EG) NR. 638/2004 

De Commissie heeft de bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen 

uit hoofde van Verordening (EG) nr. 638/2004 nog niet uitgeoefend. 

Dit heeft de volgende reden: de in artikel 3, lid 4, artikel 10, leden 3, 4, en 5, en 

artikel 12, lid 1, onder a), verleende bevoegdheden  dateren van 2014. 

Sindsdien is er geen behoefte geweest aan vaststelling van andere of bijzondere 

regels voor bijzondere goederen of bewegingen als bedoeld in artikel 3, lid 4, aan 

verlaging van het Intrastat-dekkingspercentage als bedoeld in artikel 10, lid 3, of aan 

de specificatie van voorwaarden betreffende de vereenvoudigingen als bedoeld in 

artikel 10, leden 4 en 5. 

Ook is er geen behoefte geweest aan de bepaling van verzamelde gegevens van de 

maandelijkse resultaten die door de lidstaten aan de Commissie (Eurostat) moeten 

worden toegezonden, als bedoeld in artikel 12, lid 1, onder a). 

3. CONCLUSIES 

De Commissie heeft de bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen 

uit hoofde van Verordening (EG) nr. 638/2004 nog niet uitgeoefend. 

De Commissie is van oordeel dat zij de gedelegeerde bevoegdheden moet behouden 

die zijn toegekend bij artikel 13 bis van Verordening (EG) nr. 638/2004, aangezien 

het in de toekomst nodig kan zijn deze gedelegeerde bevoegdheden uit te oefenen. 
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