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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1724 

av 14. september 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med 

hensyn til tildeling av delegert myndighet og gjennomføringsmyndighet til Kommisjonen for vedtakelse av 

visse tiltak(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av ikrafttredelsen av traktaten om Den europeiske unions virkemåte («traktaten») må den myndighet som gis 

Kommisjonen, bringes i samsvar med artikkel 290 og 291 i traktaten. 

2) På bakgrunn av vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2) har Kommisjonen gjennom 

en erklæring(3) forpliktet seg til å gjennomgå, i lys av de kriteriene som er fastsatt i traktaten, rettsakter som inneholder 

henvisninger til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009(4) gir Kommisjonen myndighet til å gjennomføre noen av 

bestemmelsene i den forordningen. 

4) For å tilpasse forordning (EF) nr. 471/2009 til artikkel 290 og 291 i traktaten bør gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen ved nevnte forordning, erstattes med myndighet til å vedta delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 266 av 30.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 70. 

(1) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 16. juni 2016 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 13. september 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(3) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 19. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater og om 

oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 23). 
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5) For å ta hensyn til endringer i tollkodeksen eller bestemmelser som skriver seg fra internasjonale konvensjoner, 

endringer som er nødvendige av metodehensyn, og behovet for å opprette et effektivt system for innsamling av data og 

utarbeiding av statistikk, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder 

— tilpasning av listen over tollprosedyrer eller tollmessig behandling eller bruk, 

— særlige varer eller varebevegelser og andre eller særlige bestemmelser som gjelder for dem, 

— utelukkelse av varer eller varebevegelser fra statistikk over utenrikshandelen, 

— datainnsamlingen nevnt i artikkel 4 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 471/2009, 

— ytterligere spesifikasjoner av de statistiske dataene, 

— kravet om begrensede datasett for særlige varer eller varebevegelser som omhandlet i artikkel 3 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 471/2009 og data levert i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i nevnte forordning, 

— aggregeringsnivået for partnerstater, varer og valutaer for handelsstatistikk etter faktureringsvaluta. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av  

13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter skal 

Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige 

skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av delegerte 

rettsakter. 

6) Kommisjonen bør sikre at disse delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller 

oppgavegiverne, og at de tilhørende omkostningene holdes så lave som mulig. 

7) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 471/2009 bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet til å vedta tiltak som gjelder 

— kodene og formatene som skal brukes for opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i nevnte forordning, 

— sammenstillingen av data om virksomhetskjennetegn og data som er registrert i samsvar med nevnte artikkel, og 

— et ensartet innhold og en ensartet dekning for statistikk som oversendes. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011. 

8) Komiteen for statistikk over varehandel med tredjestater («Extrastat-komiteen») nevnt i artikkel 11 i forordning (EF)  

nr. 471/2009 har gitt råd og bistand til Kommisjonen i utøvelsen av dennes gjennomføringsmyndighet. I henhold til 

strategien for en ny struktur for det europeiske statistikksystem (ESS), som tar sikte på å bedre samordningen og 

partnerskapet i en klar pyramidestruktur innenfor ESS, bør Komiteen for det europeiske statistikksystem («ESS-

komiteen»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(2), ha en rådgivende funksjon og 

bistå Kommisjonen i utøvelsen av dennes gjennomføringsmyndighet. For å oppnå dette bør forordning (EF)  

nr. 471/2009 endres ved å erstatte henvisninger til Extrastat-komiteen med henvisninger til ESS-komiteen. 

9) Av hensyn til rettssikkerheten bør prosedyrer for vedtakelse av tiltak som er innledet, men ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kraft, ikke berøres av denne forordning.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 
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10) Forordning (EF) nr. 471/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 471/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2 skal lyde: 

 «2.  For å ta hensyn til endringer i tollkodeksen og bestemmelser som skriver seg fra internasjonale konvensjoner, skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a for å tilpasse listen over 

tollprosedyrer eller tollmessig behandling eller bruk omhandlet i nr. 1 annet ledd i denne artikkel.», 

b)  i nr. 3 skal annet ledd lyde: 

 «Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder særlige varer 

eller varebevegelser og andre eller særlige bestemmelser som gjelder for dem.», 

c)  i nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder utelukkelse av 

varer eller varebevegelser fra statistikk over utenrikshandelen.», 

d)  nytt nummer skal lyde: 

 «5.  Kommisjonen skal ved utøvelsen av den myndigheten som er delegert i nr. 2, 3 og 4, sørge for at de delegerte 

rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.». 

2)  Artikkel 4 nr. 5 skal lyde: 

 «5.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder 

datainnsamlingen nevnt i nr. 2 og 4 i denne artikkel. Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de 

delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.». 

3)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2 skal erstattes med følgende: 

 «2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder ytterligere 

spesifikasjoner av opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

 2a.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som gjelder kodene og formatene som skal 

brukes for opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

 Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.», 

b)  i nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder disse 

begrensede datasettene.», 

c)  nytt nummer skal lyde: 

 «5.  Kommisjonen skal ved utøvelsen av den myndigheten som er delegert i nr. 2 og 4, sørge for at de delegerte 

rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.».  
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4)  I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 2 skal tredje ledd erstattes med følgende: 

 «Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som gjelder sammenstillingen av opplysningene 

og den statistikken som skal utarbeides. 

 Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.», 

b)  nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Annethvert år skal medlemsstatene utarbeide årlig handelsstatistikk fordelt etter faktureringsvaluta. 

 Medlemsstatene skal utarbeide statistikken ved bruk av et representativt utvalg av opplysninger om import og eksport 

fra tolldeklarasjoner som inneholder opplysninger om faktureringsvaluta. Dersom faktureringsvaluta ved eksport ikke 

er tilgjengelig på tolldeklarasjonen, skal det gjennomføres en undersøkelse for å få de nødvendige dataene. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder 

aggregeringsnivået for partnerstater, varer og valutaer. Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de 

delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.». 

5)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Medlemsstatene skal oversende statistikken omhandlet i artikkel 6 nr. 1 til Kommisjonen (Eurostat) senest  

40 dager etter utløpet av hver månedlige referanseperiode. Medlemsstatene skal sikre at statistikken inneholder 

opplysninger om all import og eksport i vedkommende referanseperiode, og at det gjøres justeringer dersom 

opplysningene ikke er tilgjengelige. 

 Dersom den oversendte statistikken blir revidert, skal medlemsstatene oversende de reviderte resultatene senest den 

siste dagen i måneden etter den datoen da de reviderte opplysningene foreligger. 

 Resultatene som medlemsstatene oversender til Kommisjonen (Eurostat), skal også omfatte statistiske opplysninger 

som er fortrolige. 

 Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som gjelder ensartede tekniske spesifikasjoner for 

innholdet av og dekningen for den oversendte statistikken. Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.», 

b)  nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Handelsstatistikk etter virksomhetskjennetegn nevnt i artikkel 6 nr. 2 skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) 

innen 18 måneder etter utløpet av referanseåret. 

 Handelsstatistikk fordelt etter faktureringsvaluta nevnt i artikkel 6 nr. 3 skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) 

senest tre måneder etter utløpet av referanseåret.». 

6)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 10a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.  
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2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2, 3 og 4, artikkel 4 nr. 5, artikkel 5 nr. 2 og 4 og 

artikkel 6 nr. 3 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 20. oktober 2016. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om delegeringen av myndighet senest ni måneder før utløpet av femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal 

stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik 

forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 3 nr. 2, 3 og 4, artikkel 4 nr. 5, artikkel 5 nr. 2 og 4 og artikkel 6 nr. 3 kan 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at delegeringen av 

den myndigheten som er angitt i beslutningen, opphører. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er offentliggjort  

i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av 

delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat  

i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(*). 

5.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2, 3 og 4, artikkel 4 nr. 5, artikkel 5 nr. 2 og 4 og artikkel 6 nr. 3 

trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre 

måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen 

utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Fristen kan 

forlenges med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

____________ 

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.». 

7)  Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

_____________ 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13).». 

Artikkel 2 

Denne forordning berører ikke prosedyrer for vedtakelse av tiltak fastsatt i forordning (EF) nr. 471/2009 som er innledet, men 

ikke gjennomført før denne forordning trer i kraft. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/739 

 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 14. september 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ I. KORČOK 

 President Formann 

 __________  


