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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

Het algemene doel van het project is het ESR 1995 te herzien teneinde de nationale 
rekeningen in de Europese Unie af te stemmen op de nieuwe economische context, de 
vooruitgang op het gebied van methodologisch onderzoek en de behoeften van de gebruikers. 

Daarom is het van essentieel belang te voorzien in een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in 
de Europese Unie van 2010 (ESR 2010). 

Het herziene ESR moet de geschikte methodologische referentie zijn voor de productie van de 
kwalitatief hoogwaardige gegevens van de nationale rekeningen die nodig zijn om de 
uitvoering van belangrijke EU-beleidsmaatregelen te ondersteunen.  

De herziening is ook een gelegenheid om de in het ESR 1995 gehanteerde normen te 
verbeteren en beter af te stemmen op de diverse toepassingen in de EU. 

Het ESR is een essentieel EU-instrument dat wordt gebruikt voor belangrijke administratieve 
doeleinden (bv. eigen middelen, procedure bij buitensporige tekorten, structuurfondsen) en 
voor de analyse van de coördinatie en de convergentie van het economische beleid van de 
lidstaten. 

Om de doelstellingen te verwezenlijken die in het Verdrag betreffende de Europese Unie, het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en meer specifiek met betrekking tot 
de Economische en Monetaire Unie zijn geformuleerd, geeft het ESR de EU-instellingen 
alsook de overheden en de economische en sociale actoren in de EU de beschikking over een 
reeks geharmoniseerde en betrouwbare statistieken. 

De herziening van het ESR volgt op de herziening van het internationale stelsel van nationale 
rekeningen (het SNA 1993). Het nieuwe SNA (het SNA 2008) is in 2009 gepubliceerd door 
de vijf internationale organisaties die aan het nieuwe handboek hebben meegewerkt (IMF, 
OESO, Statistische Afdeling van de VN, Wereldbank en Eurostat). 

Het ESR is in grote lijnen consistent met het SNA wat de definities, de registratieregels en de 
classificaties betreft. Het vertoont echter ook enkele verschillen, met name wat de presentatie 
betreft, die meer is aangepast aan het gebruik van het ESR in de Europese Unie. Dit 
specifieke gebruik vereist in feite een grotere nauwkeurigheid van de definities, de 
classificaties en de registratieregels. In tegenstelling tot het SNA is het ESR gebaseerd op een 
verordening die voorziet in bindende voorschriften om de vergelijkbaarheid op EU-niveau te 
garanderen, en in een verplicht programma voor de indiening van gegevens. 

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE 
PARTIJEN EN VAN DE EFFECTBEOORDELING 

De herziening van het ESR is in diverse groepen besproken:  

Er werd een stuurgroep van directeuren nationale rekeningen opgericht om de Groep van 
directeuren nationale rekeningen te ondersteunen bij de uitvoering van haar taken, namelijk: 
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– het geven van de nodige strategische begeleiding met het oog op het welslagen van 
project; 

– het verstrekken van advies in de verschillende fasen van het project; 

– het nemen van beslissingen over belangrijke methodologische kwesties. 

De deskundigheid van de Werkgroep nationale rekeningen (WGNR) in het algemeen en van 
de Werkgroep financiële rekeningen (WGFR) voor meer specifieke aspecten is van essentieel 
belang geweest voor het succes van de herziening van het ESR 1995. Er waren intensieve 
besprekingen middels vergaderingen en schriftelijk overleg nodig om de technische kwaliteit 
van het project te garanderen. Naast de WGNR werd een Groep herziening van het ESR 1995 
opgericht in de vorm van gezamenlijke vergaderingen van de WGNR en de WGFR, teneinde 
thema's van gemeenschappelijk belang voor deze twee werkgroepen te behandelen. 

Een technische groep inzake consistentie met vertegenwoordigers van de ECB en van 
Eurostat heeft zich beziggehouden met de harmonisatie van de financiële en niet-financiële 
delen van het systeem.  

In elke fase van het herzieningsproces is regelmatig verslag uitgebracht bij het Comité voor 
het Europees statistisch systeem (ESS-comité). Het Comité voor monetaire, financiële en 
betalingsbalansstatistiek (CMFB) is regelmatig van de voortgang op de hoogte gebracht. 

Er zijn regelmatig contacten geweest met andere directoraten-generaal, met name het DG 
Economische en financiële zaken en het DG Begroting. 

Eurostat heeft in september 2009 in Brussel een conferentie over de nationale rekeningen 
georganiseerd waaraan gebruikers en belanghebbenden hebben deelgenomen. 

EFFECTBEOORDELING  

Indien het ESR niet wordt herzien, leidt dit tot een minder goede vergelijkbaarheid van de 
nationale rekeningen en aggregaten, ten eerste tussen de lidstaten onderling daar de herziening 
een gelegenheid is om nieuwe methodologische regels te specificeren voor kwesties die in de 
afgelopen vijftien jaar aan de orde zijn gekomen, en ten tweede op internationaal niveau daar 
het SNA onlangs is herzien. 

Het ESR moet ook in de toekomst een versie van het SNA zijn die is aangepast aan de 
economische structuur van de lidstaten; ook moet de lay-out van het SNA zo veel mogelijk 
worden gevolgd zodat de gegevens van de Europese Unie vergelijkbaar zijn met die van haar 
voornaamste internationale partners. 

In het subcomité statistiek van het Economisch en Financieel Comité is een analyse van de 
gevolgen van de invoering van het herziene ESR voor de belangrijkste aggregaten van de 
nationale rekeningen besproken met het oog op een oriënterend debat in de Raad Ecofin in 
november 2010. 

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL 

De verordening heeft tot doel het ESR te herzien, zowel wat de methoden inzake 
gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels als wat het 
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programma voor de indiening ten behoeve van de Unie van de volgens die methoden 
samengestelde rekeningen en tabellen betreft. 

Artikel 338 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie geeft de 
rechtsgrondslag voor de Europese statistieken. Handelend volgens de gewone 
wetgevingsprocedure moeten het Europees Parlement en de Raad maatregelen aannemen voor 
de opstelling van statistieken wanneer zulks voor de vervulling van de taken van de Unie 
nodig is. In dat artikel wordt bepaald aan welke eisen de productie van Europese statistieken 
moet voldoen, namelijk onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke 
onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding. 

Het voorstel is in overeenstemming met zowel het subsidiariteits- als het 
evenredigheidsbeginsel. 

Wat het subsidiariteitsbeginsel betreft, vallen de doelstellingen van het voorstel niet onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie, terwijl zij evenmin voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt. 

De lidstaten kunnen niet in de nodige mate aan de fundamentele kwaliteitseis voldoen zonder 
een duidelijk Europees kader, d.w.z. Europese wetgeving waarin gemeenschappelijke 
methoden betreffende de nationale rekeningen en een gemeenschappelijk 
indieningsprogramma worden vastgesteld. 

Dit is met name belangrijk op het gebied van de nationale rekeningen, waar aggregaten 
worden gebruikt voor diverse doeleinden, niet alleen op regionaal en nationaal niveau, maar 
ook op Europees niveau (bv. eigen middelen, procedure bij buitensporige tekorten en 
structuurfondsen). 

De doelstellingen van het voorstel kunnen beter op het niveau van de Europese Unie worden 
verwezenlijkt op basis van een Europese wetgevingshandeling, omdat alleen de Commissie de 
nodige harmonisatie van de methoden en de statistische informatie betreffende de nationale 
rekeningen op het niveau van de Unie kan coördineren; de verzameling van gegevens en de 
samenstelling van vergelijkbare statistieken over de nationale rekeningen daarentegen kunnen 
door de lidstaten worden georganiseerd. Bijgevolg mag de Europese Unie daartoe 
maatregelen nemen overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel als bedoeld in artikel 5 van het 
Verdrag. 

Wat het evenredigheidsbeginsel betreft, gaat de verordening niet verder dan wat minimaal 
nodig is om haar doelstelling te verwezenlijken. Zij specificeert niet voor elke lidstaat het 
mechanisme voor het verzamelen van de gegevens van de nationale rekeningen, maar 
definieert alleen de te verstrekken gegevens teneinde de structuur en het tijdschema te 
harmoniseren. 

Het voorgestelde rechtsinstrument voor het ESR 2010 is een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad. Een verordening is verkieslijker omdat er daarmee voor wordt gezorgd 
dat in de gehele Europese Unie dezelfde bepalingen gelden en de lidstaten geen speelruimte 
wordt gelaten om ze onvolledig of selectief toe te passen. Zij is rechtstreeks toepasselijk, wat 
betekent dat zij niet in nationaal recht hoeft te worden omgezet.  
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4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING  

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de EU-begroting. 

5. AANVULLENDE INFORMATIE 

De voorgestelde handeling betreft een EER-onderwerp en moet daarom worden uitgebreid tot 
de Europese Economische Ruimte. 
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2010/0374 (COD) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese 
Unie  

(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 Commissie1, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank2, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Voor het toezicht op de economieën van de lidstaten en op de economische en 
monetaire unie (EMU) bestaat behoefte aan vergelijkbare, actuele en betrouwbare 
informatie over de structuur en de ontwikkeling van de economische situatie in iedere 
lidstaat of regio. 

(2) De Commissie moet een rol vervullen bij het toezicht op de economieën van de 
lidstaten en op de EMU en moet met name regelmatig aan de Raad verslag uitbrengen 
over de vooruitgang die de lidstaten hebben geboekt bij het nakomen van hun 
verplichtingen in het kader van de EMU. 

(3) De burgers van de Unie hebben economische rekeningen nodig als basisinstrument 
voor de analyse van de economische situatie van een lidstaat of regio. Ter wille van de 
vergelijkbaarheid moeten die rekeningen worden opgesteld op basis van dezelfde, niet 
voor verschillende uitleg vatbare beginselen. 

(4) De Commissie dient aggregaten van de nationale rekeningen te gebruiken voor 
administratieve doeleinden van de Unie en met name voor budgettaire berekeningen.  

                                                 
1 PB C […] van […], blz. […]. 
2 PB C […] van […], blz. […]. 
3 PB C […] van […], blz. […]. 
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(5) In 1970 werd een administratief document met als titel "Europees stelsel van 
economische rekeningen" (ESER) gepubliceerd, dat betrekking had op het door deze 
verordening bestreken gebied en dat enkel en alleen door het Bureau voor de Statistiek 
van de Europese Gemeenschappen en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid 
was opgesteld. Dat document was het resultaat van het werk dat gedurende 
verscheidene jaren door het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen in samenwerking met de nationale bureaus voor de statistiek van de 
lidstaten was verricht ter uitwerking van een systeem van nationale rekeningen dat 
beantwoordde aan de behoeften van het economische en sociale beleid van de 
Europese Gemeenschappen. Het was de Gemeenschapsversie van het systeem van 
nationale rekeningen van de Verenigde Naties, dat tot dan toe in de Gemeenschap was 
gebruikt. In 1979 werd een tweede druk van dat document gepubliceerd, waarin de 
oorspronkelijke tekst was bijgewerkt4. 

(6) Bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees 
systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap5 werd een systeem 
van nationale rekeningen opgezet dat voldeed aan de eisen van het economische, 
sociale en regionale beleid van de Unie. Dat systeem was in grote lijnen consistent met 
het internationale stelsel van nationale rekeningen dat in februari 1993 door de 
Statistische Commissie van de Verenigde Naties werd vastgesteld (het SNA 1993) om 
ervoor te zorgen dat de resultaten in alle lidstaten van de Verenigde Naties 
internationaal vergelijkbaar zijn. 

(7) Het SNA 1993 werd bijgewerkt in de vorm van een nieuw systeem van nationale 
rekeningen (het SNA 2008), dat in februari 2009 door de Statistische Commissie van 
de Verenigde Naties werd vastgesteld, teneinde de nationale rekeningen beter af te 
stemmen op de nieuwe economische context, de vooruitgang op het gebied van 
methodologisch onderzoek en de behoeften van de gebruikers. 

(8) Teneinde rekening te houden met deze nieuwe ontwikkelingen, moet het bij 
Verordening (EG) nr. 2223/96 vastgestelde Europese rekeningenstelsel (ESR 1995) 
worden herzien, zodat het een aan de economische structuur van de lidstaten 
aangepaste versie van het SNA 2008 is en de gegevens van de Unie vergelijkbaar zijn 
met die van haar belangrijkste internationale partners. 

(9) Wat de sociale en de milieurekeningen betreft, moet rekening worden gehouden met 
de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 20 
augustus 2009 met als titel "Het bbp en verder – Meting van de vooruitgang in een 
veranderende wereld"6. Er kunnen dan ook verdere methodologische studies en 
gegevenstests nodig zijn. 

(10) Het bij deze verordening vastgestelde herziene Europese rekeningenstelsel (ESR 2010) 
bevat een methodologie en een indieningsprogramma (waarin de rekeningen en 
tabellen worden gespecificeerd die alle lidstaten binnen de voorgeschreven termijnen 
moeten indienen). De Commissie moet die rekeningen en tabellen op vaste tijdstippen 
ter beschikking van de gebruikers stellen, met name met het oog op het toezicht op de 

                                                 
4 Eurostat: "Europees Stelsel van Economische Rekeningen ESER", 2e druk, Bureau voor de Statistiek 

van de Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 1979 (Nederlandstalige versie van 1984). 
5 PB L 310 van 30.11.1996, blz.1. 
6 COM(2009) 433 definitief. 
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economische convergentie en een goede coördinatie van het economische beleid van 
de lidstaten. 

(11) Het ESR 2010 moet geleidelijk in de plaats van alle andere systemen komen als 
referentiekader voor gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en 
registratieregels, dat bestemd is voor de opstelling van de rekeningen van de lidstaten 
ten behoeve van de Unie en waarmee resultaten kunnen worden verkregen die van 
lidstaat tot lidstaat vergelijkbaar zijn.  

(12) Krachtens Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur 
van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)7 moet voor alle statistieken die de 
lidstaten aan de Commissie toezenden en die naar territoriale eenheden zijn ingedeeld, 
de NUTS worden gebruikt. Met het oog op de opstelling van vergelijkbare regionale 
statistieken moeten de territoriale eenheden daarom worden gedefinieerd 
overeenkomstig de NUTS.  

(13) Er is een taskforce opgericht die de behandeling van indirect gemeten diensten van 
financiële intermediairs (IGDFI) in de nationale rekeningen verder moet onderzoeken. 
Rekening houdend met de bevindingen van de taskforce kan het nodig zijn de 
methoden voor de berekening en de toerekening van IGDFI voor eind 2012 door 
middel van een gedelegeerde handeling te wijzigen teneinde betrouwbaardere 
resultaten te verkrijgen.  

(14) De uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk hebben het karakter van investeringen 
en moeten daarom als investeringen in vaste activa worden geregistreerd. Het is echter 
nodig het formaat van de als investeringen in vaste activa te registreren gegevens door 
middel van een gedelegeerde handeling te specificeren wanneer in een test waarvoor 
aanvullende tabellen moeten worden ontwikkeld, wordt aangetoond dat de 
betrouwbaarheid van de gegevens groot genoeg is. 

(15) Er zijn verdere studies en inspanningen nodig, met name ten aanzien van vraagstukken 
die verband houden met "Het bbp en verder" en "Europa 2020", met het doel een 
meetmethode voor welzijn en vooruitgang te ontwikkelen waarbij meer elementen in 
aanmerking worden genomen, teneinde de bevordering van een slimme, duurzame en 
inclusieve economie te ondersteunen. Deze studies en inspanningen zullen ertoe 
bijdragen om de beschikbaarheid, de indiening, de kwaliteit van de gegevens en de 
toegepaste methoden nog te verbeteren en aldus voorbereid te zijn op toekomstige 
ontwikkelingen. 

(16) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om, overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de bijlagen bij deze verordening te wijzigen. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens de voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg 
pleegt en deskundigen raadpleegt. 

(17) Daar de tenuitvoerlegging van deze verordening ingrijpende aanpassingen van de 
nationale statistische systemen kan vergen, kan de Commissie de lidstaten afwijkingen 
toestaan. 

                                                 
7 PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1. 
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(18) De voor de tenuitvoerlegging van deze verordening vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden8. 

(19) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een herzien 
Europees rekeningenstelsel (het ESR 2010), niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 
volgens het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(20) Het Comité voor het Europees statistisch systeem, dat is opgericht bij Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
betreffende de Europese statistiek9, is geraadpleegd. 

(21) Het bij Besluit 2006/856/EG van de Raad van 13 november 200610 opgerichte Comité 
voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek en het bij Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de harmonisatie van 
het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("BNI-verordening")11 opgerichte 
Comité bruto nationaal inkomen (BNI-comité) zijn geraadpleegd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp 

1. Bij deze verordening wordt het Europees rekeningenstelsel 2010 (het ESR 2010) 
vastgesteld. 

2. Het ESR 2010 voorziet in: 

a) methoden (bijlage A) betreffende de gemeenschappelijke normen, definities, 
classificaties en registratieregels die moeten worden gebruikt voor de 
opstelling van statistische rekeningen en tabellen op vergelijkbare grondslagen 
ten behoeve van de Unie, en van de resultaten die worden voorgeschreven bij 
artikel 3; 

b) een programma (bijlage B) waarin de termijnen zijn vastgesteld waarbinnen de 
lidstaten de volgens de onder a) bedoelde methoden op te stellen rekeningen en 
tabellen bij de Commissie (Eurostat) moeten indienen.  

                                                 
8 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
9 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164. 
10 PB L 332 van 30.11.2006, blz. 21. 
11 PB L 181 van 19.7.2003, blz.1. 
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3. Deze verordening is, rekening houdend met de artikelen 5 en 12, van toepassing op 
alle wetgevingshandelingen van de Unie waarin naar het ESR of naar de definities 
daarvan wordt verwezen.  

4. Deze verordening verplicht de lidstaten er niet toe om ook voor hun eigen behoeften 
de rekeningen overeenkomstig het ESR 2010 op te stellen.  

Artikel 2 

Methoden 

1. De in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde methoden van het ESR 2010 zijn 
opgenomen in bijlage A. 

2. De Commissie kan overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 door middel van 
gedelegeerde handelingen wijzigingen in de methoden van het ESR 2010 vaststellen 
die ten doel hebben de inhoud ervan te specificeren en te verbeteren, mits hierdoor de 
opzet zelf niet wordt gewijzigd, er geen extra middelen voor de uitvoering nodig zijn 
en de toepassing ervan niet leidt tot een verhoging van de eigen middelen.  

3. Bij twijfel over de correcte toepassing van de registratieregels van het ESR 2010 
verzoekt de betrokken lidstaat de Commissie (Eurostat) om verduidelijking. De 
Commissie (Eurostat) onderzoekt de kwestie onverwijld en stelt de betrokken lidstaat 
in kennis van haar besluit over de gevraagde verduidelijking. 

4. De lidstaten voeren de berekening en de toerekening van indirect gemeten diensten 
van financiële intermediairs (IGDFI) in de nationale rekeningen uit volgens de in 
bijlage A beschreven methoden. De Commissie kan voor eind 2012 overeenkomstig 
de artikelen 7, 8 en 9 door middel van gedelegeerde handelingen methoden voor de 
berekening en de toerekening van IGDFI vaststellen. 

5. De uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk worden door de lidstaten als 
investeringen in vaste activa geregistreerd. De Commissie kan overeenkomstig de 
artikelen 7, 8 en 9 gedelegeerde handelingen vaststellen om de betrouwbaarheid van 
de als investeringen in vaste activa te registreren gegevens te garanderen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het formaat van die gegevens gespecificeerd.  

Artikel 3 

Indiening van de gegevens bij de Commissie 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) de in bijlage B opgenomen 
rekeningen en tabellen binnen de voor iedere tabel voorgeschreven termijn. 

Na raadpleging van het Comité voor het Europees statistisch systeem brengt de 
Commissie uiterlijk op 1 juli 2018 aan het Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de toepassing van de overeenkomstig artikel 6 toegestane afwijkingen, 
teneinde na te gaan of zij nog steeds gerechtvaardigd zijn.  
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2. De lidstaten dienen de bij deze verordening voorgeschreven gegevens en 
metagegevens bij de Commissie (Eurostat) in overeenkomstig een door de 
Commissie (Eurostat) gespecificeerde uitwisselingsstandaard.  

De gegevens worden in elektronische vorm bij het centrale punt voor 
gegevenstoezending bij de Commissie (Eurostat) ingediend of geüpload.  

3. De Commissie stelt overeenkomstig de artikelen 7, 8 en 9 gedelegeerde handelingen 
vast met het oog op de wijziging of aanvulling van de tabellen en termijnen in bijlage 
B, teneinde rekening te houden met methodologische, economische en technische 
ontwikkelingen. Die handelingen worden met name gebaseerd op de evaluatie door 
de Commissie van de resultaten van vrijwillige studies of door de lidstaten 
ingediende gegevens. Bij die evaluatie weegt de Commissie de voordelen van de 
beschikbaarheid van de gegevens af tegen de kosten van het verzamelen ervan en de 
last voor de respondenten.  

Artikel 4 

Kwaliteitsbeoordeling 

1. Voor de toepassing van deze verordening zijn de kwaliteitscriteria van artikel 12, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 223/2009 van toepassing op de in te dienen 
gegevens. 

2. De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) een verslag in over de kwaliteit van 
de overeenkomstig artikel 3 ingediende gegevens. 

3. Bij de toepassing van de in lid 1 bedoelde kwaliteitscriteria op de onder deze 
verordening vallende gegevens worden de regelingen betreffende en de structuur en 
de periodiciteit van de kwaliteitsverslagen door de Commissie vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 10 bedoelde procedure. 

4. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de ingediende gegevens. 

Artikel 5 

Datum van toepassing en van eerste indiening van de gegevens 

1. Het ESR 2010 wordt voor het eerst toegepast op de overeenkomstig bijlage B 
opgestelde gegevens die in september 2014 moeten worden ingediend. 

2. De gegevens worden bij de Commissie (Eurostat) ingediend binnen de in bijlage B 
vermelde termijnen. 

3. Overeenkomstig lid 1 zenden de lidstaten de Commissie (Eurostat) tot aan de eerste 
indiening volgens het ESR 2010 de rekeningen en tabellen volgens het ESR 1995 
toe. 
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4. Onverminderd artikel 19 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de 
Raad12 controleren de Commissie en de betrokken lidstaat de toepassing van deze 
verordening en leggen zij de resultaten van deze controle voor aan het in artikel 10, 
lid 1, van deze verordening genoemde comité. 

Artikel 6 

Afwijkingen 

1. In zoverre voor de toepassing van deze verordening grote aanpassingen van het 
nationale statistische systeem nodig zijn, kan de Commissie de lidstaten 
overeenkomstig de in artikel 10 bedoelde procedure tot 1 januari 2020 afwijkingen 
van de toepassing van de verordening toestaan.  

2. Daartoe dienen de betrokken lidstaten uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening een met redenen omkleed verzoek in bij de Commissie. 

Artikel 7 

Uitoefening van de delegatie 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de in artikel 2, leden 2, 4 en 5, en artikel 3, lid 3, 
bedoelde gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend voor een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening. De 
Commissie stelt uiterlijk zes maanden voor afloop van de periode van vijf jaar een 
verslag over de gedelegeerde bevoegdheden op. De delegatie van bevoegdheden 
wordt automatisch met perioden van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad de delegatie overeenkomstig artikel 8 intrekken. 

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij daar tegelijkertijd 
het Europees Parlement en de Raad van in kennis. 

3. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt de Commissie 
verleend onder de in de artikelen 8 en 9 gestelde voorwaarden.  

Artikel 8 

Intrekking van de delegatie 

1. De in artikel 2, leden 2, 4 en 5, en artikel 3, lid 3, bedoelde delegatie van 
bevoegdheden kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.  

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om eventueel te besluiten de 
delegatie van bevoegdheden in te trekken, streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan in kennis te stellen binnen een redelijke termijn voordat het 

                                                 
12 PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1.  
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definitieve besluit wordt genomen, en geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden zij denkt in te trekken en wat daarvoor de mogelijke redenen zijn. 

3. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt onmiddellijk of op een in dat besluit bepaalde latere 
datum in werking. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 

Artikel 9 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen 

1. Het Europees Parlement of de Raad kunnen binnen twee maanden na de datum van 
kennisgeving bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. 

Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt die termijn met twee maanden 
verlengd.  

2. Indien noch het Europees Parlement, noch de Raad na verloop van de in lid 1 
vermelde termijn tegen de gedelegeerde handeling bezwaar heeft gemaakt, wordt 
deze in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en treedt zij in 
werking op de in de handeling vermelde datum. 

 De gedelegeerde handeling kan voor afloop van die termijn in het Publicatieblad van 
de Europese Unie worden bekendgemaakt en in werking treden indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad de Commissie in kennis hebben gesteld van hun 
voornemen om geen bezwaar te maken.  

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen de vastgestelde 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar 
maakt, motiveert haar bezwaar tegen de gedelegeerde handeling. 

Artikel 10 

Comité 

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

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat 
besluit. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 
drie maanden. 

Artikel 11 

Samenwerking met andere comités 
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1. Voor alle aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het Comité voor 
monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek vallen, vraagt de Commissie dat 
comité om advies overeenkomstig artikel 2 van Besluit 2006/856/EG. 

2. De Commissie verstrekt het Comité bruto nationaal inkomen (BNI-comité), dat is 
opgericht bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003, alle informatie betreffende 
de tenuitvoerlegging van deze verordening die het nodig heeft voor de uitvoering van 
zijn taken. 

Artikel 12 

Overgangsbepalingen 

1. Ten behoeve van de begroting en de eigen middelen is het ESR 1995, in afwijking 
van artikel 1, lid 3, en artikel 5, het geldende Europese rekeningenstelsel in de zin 
van artikel 1, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 en de daarmee 
samenhangende wetgevingshandelingen – met name Verordening (EG, Euratom) nr. 
1150/2000 en Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad13 – zolang 
Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad14 van kracht is. 

2. Voor de vaststelling van de eigen middelen uit de btw mogen de lidstaten, zolang 
Besluit 2007/436/EG, Euratom van kracht is, in afwijking van lid 1 ook op het ESR 
2010 gebaseerde gegevens gebruiken wanneer de benodigde gedetailleerde ESR 95-
gegevens niet beschikbaar zijn. 

Artikel 13 

Inwerkingtreding 

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, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De voorzitter De voorzitter 

                                                 
13 PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9. 
14 PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17. 
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