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(Voorbereidende handelingen)

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK
ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 6 november 2012
inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek
(CON/2012/84)
(2012/C 374/02)
Inleiding en rechtsgrondslag
Op 15 mei 2012 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) van de Raad van de Europese Unie een verzoek
om een advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek (1) (hierna „de ontwerpver
ordening” te noemen).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4, en artikel 282, lid 5 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, omdat de ontwerpverordening tot de gebieden behoort die
onder de bevoegdheid van de ECB vallen. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het
Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Algemene opmerkingen
Europese statistieken worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid door het Europees statistisch systeem
(ESS) en het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) die optreden uit hoofde van twee onderscheiden
maar complementaire juridische kaders in nauwe samenwerking bij de uitvoering van hun statistische
taken (2). Derhalve verwelkomt de ECB het verbeterde juridische ESS-kader waardoor de effectiviteit ervan
versterkt wordt en, met name, het een met het ESCB vergelijkbaar onafhankelijkheidsniveau kan verwezen
lijken. Meer bepaald, ondersteunt de ECB de doelstelling de governance van het ESS te versterken door: a) de
rol van nationale statistische instellingen (NSI’s) inzake de coördinatie van statistische activiteiten van andere
nationale instanties aangaande Europese statistieken onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van het ESS
te versterken (3); b) de professionele onafhankelijkheid van de NSI-hoofden en het hoofd van Eurostat te
versterken (4); c) de implementatie van de praktijkcode Europese statistieken te versterken middels een
(1) COM(2012) 167 definitief.
(2) Zie de overwegingen 7 tot en met 10 en artikel 9 van Verordening (EG) 223/2009, artikel 5 van de statuten van het
Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna „de ESCB-statuten”), artikel 2bis en
artikel 8bis van Verordening (EG) nr. 2533/98 van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van
statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8) en overweging 8 van
Verordening (EG) nr. 951/2009 van 9 oktober 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking
tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (PB L 269 van 14.10.2009, blz. 1). Cf.
paragraaf 1.1 van ECB-Advies CON/2007/35 van 14 november 2007 op verzoek van de Raad van de Europese Unie
inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese Statistiek
(PB C 291 van 5.12.2007, blz. 1).
(3) Zie artikel 5 van Verordening (EG) nr. 223/2009, zoals gewijzigd door artikel 1, lid 2 van de ontwerpverordening.
(4) Zie het door artikel 1, lid 3 van de ontwerpverordening in Verordening (EG) nr. 223/2009 ingevoegde nieuwe
artikel 5bis. Cf artikel 3 en 7 van het Besluit van de Commissie van 17 september 2012 betreffende Eurostat (PB
L 251 van 18.9.2012, blz. 49).
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verplichting voor de lidstaten specifieke beleidsmaatregelen uit te voeren, zulks op basis van de „vertrou
wensverbintenis voor de statistiek”, waarbij de vooruitgang door de Commissie dient te worden gemoni
tord (1); en d) toegang tot en gebruik van administratieve gegevens door NSI’s te versterken (2).
1.

Versterkte coördinerende rol van de NSI’s binnen het ESS en samenwerking met het ESCB

1.1. Luidens de ontwerpverordening „fungeren de NSI’s … als enig aanspreekpunt voor de Commissie
(Eurostat) voor statistische aangelegenheden” (3) en „is met name op nationaal niveau verantwoordelijk
voor de coördinatie van de statistische programmering en verslaggeving, de kwaliteitscontrole, de
methoden, de datatransmissie en de communicatie over statistische acties van het ESS” (4). De ECB
verwelkomt de voorgestelde versterkte verantwoordelijkheden van de NSI’s op nationaal niveau aange
zien zulks volledige en coherente productie van de Europese statistieken zal ondersteunen. Tegelijkertijd
begrijpt de ECB dat die versterkte coördinerende bevoegdheden gewag zullen maken van „door het ESS
ontwikkelde, geproduceerde en verspreide statistieken” (5). De ECB herinnert eraan dat de nationale
centrale banken (NCB’s) die deel uitmaken van het ESCB: a) statistieken produceren uit hoofde van
artikel 3 en 5 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese
Centrale Bank, zoals nader uitgewerkt in Verordening (EG) nr. 2533/98 van 23 november 1998 met
betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (6), en b) niet
deelnemen aan de productie van Europese statistieken uit hoofde van Verordening (EG) nr. 223/2009,
ook al mogen onder vastgelegde omstandigheden door de NCB’s geproduceerde gegevens door NSI’s,
andere nationale instanties en de statistische autoriteit van de Unie voor de productie van Europese
statistieken worden gebruikt (7). De raad van bestuur van de ECB coördineert statistische taken van de
NCB’s die middels het ESCB worden uitgevoerd. De rol van de eerstgenoemde in deze omvat onder
meer het expliciteren van de takenverdeling binnen het ESCB aangaande de verzameling en verificatie
van statistische informatie en het afdwingen van de naleving van statistische rapportagevereisten (8).
Derhalve verwacht de ECB dat de coördinerende bevoegdheden van NSI’s geen verband houden met
middels het ESCB uit hoofde van artikel 3 en 5 van de ESCB-statuten en Verordening (EG) nr. 2533/98
geproduceerde Europese statistieken.
1.2. Alhoewel ESS- en ESCB-leden hun eigen statistische verantwoordelijkheden waarnemen, werken zij
nauw samen, met name op specifieke gebieden waarvoor zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid
hebben zoals de productie van nationale rekeningen en de betalingsbalansstatistieken (9). Op die
gebieden van Europese statistieken waarvoor het ESS en het ESCB een gezamenlijke verantwoordelijk
heid hebben, is het essentieel de huidige sterke samenwerkingsovereenkomsten te handhaven en te
versterken, zulks zoals ten uitvoer gelegd op Unie-niveau middels het Comité voor monetaire, finan
ciële en betalingsbalansstatistiek (10), alsook de respectieve samenwerkingsovereenkomsten aangaande
de verdeling van verantwoordelijkheden in afzonderlijke gevallen.
1.3. Luidens de ontwerpverordening „hebben de hoofden van NSI’s als enige de beslissingsbevoegdheid ten
aanzien van processen, statistische methoden, normen en procedures en over de inhoud en het tijdstip
van statistische berichten en publicaties voor alle Europese statistieken” (11). Enerzijds verwelkomt de
ECB de voorgestelde versterking van de professionele onafhankelijkheid van NSI-hoofden voor binnen
(1) Zie het door artikel 1, lid 5 van de ontwerpverordening in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 223/2009 ingevoegde
lid 3.
(2) Zie het door artikel 1, lid 8 van de ontwerpverordening in Verordening (EG) nr. 223/2009 ingevoegde nieuwe
artikel 17bis.
(3) Zie artikel 5, lid 1, eerste alinea van Verordening (EG) nr. 223/2009, zoals gewijzigd door artikel 1, lid 2 van de
ontwerpverordening.
(4) Zie artikel 5, lid 1, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 223/2009, zoals gewijzigd door artikel 1, lid 2 van de
ontwerpverordening.
(5) Zie overweging 6 van de ontwerpverordening.
(6) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8. Cf. paragraaf 1.2 van het ECB-Advies CON/2007/35.
(7) Zie overweging 9 van Verordening (EG) nr. 223/2009. Voor zover dat strookt met de tenuitvoerlegging van hun
ESCB-taken, kan nationaal recht in sommige gevallen afzonderlijke NCB’s de verzameling opdragen van statistische
gegevens die binnen het bereik van Europese statistische programma’s vallen en normaliter door het ESS uit hoofde
van Verordening (EG) nr. 223/2009 worden verzameld.
(8) Zie overweging 11 van Verordening (EG) nr. 2533/98.
(9) Zie artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van
nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1). Zie tevens overweging 9
van Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 betreffende de
communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe
investeringen (PB L 35 van 8.2.2005, blz. 23). Zie tevens Richtsnoer ECB/2004/15 van 16 juli 2004 betreffende
de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en
statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (PB L 354
van 30.11.2004, blz. 34).
(10) Zie Besluit 91/115/EEG van de Raad tot oprichting van een Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalans
statistiek (PB L 59 van 6.3.1991, blz 19).
(11) Zie het door artikel 1, lid 3 van de ontwerpverordening in Verordening (EG) nr. 223/2009 ingevoegde nieuwe
artikel 5bis.
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het kader van het ESS op nationaal niveau uitgevoerde activiteiten, anderzijds begrijpt de ECB dat hun
versterkte coördinerende rol de uitvoering door de NCB’s van hun statistische taken uit hoofde van de
ESCB-statuten en Verordening (EG) nr. 2533/98 onverlet laat, op welke taken de onafhankelijkheids
waarborgen van artikel 130 van het Verdrag en artikel 7 van de ESCB-statuten van toepassing zijn.
1.4. Derhalve beveelt de ECB aan duidelijkere formuleringen in te voeren om te waarborgen dat de ont
werpverordening de institutionele scheiding tussen het ESS en het ESCB respecteert. Daarnaast dient het
te erkennen dat passende samenwerking noodzakelijk is opdat de twee stelsels optimaal hun aan de
ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken gerelateerde aanvullende functies
vervullen (1).
2.

Versterking van NSI-toegang en gebruik van administratieve gegevens

2.1. Luidens de ontwerpverordening hebben de NSI's, de andere nationale instanties en de Commissie
(Eurostat) „het recht op snelle en kosteloze toegang tot en gebruik van alle administratieve bestanden
en op de integratie van die administratieve bestanden in statistieken, voor zover dit noodzakelijk is
voor de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van Europese statistieken” (2). De ECB merkt op
dat de invoering van de concepten van „administratieve bestanden” (voorheen „administratieve gege
vensbronnen” (3)) en dat toegang „snel en kosteloos” beschikbaar is enige aanvullende toelichting zou
vereisen. Zoals de ECB reeds opmerkte (4), dienen op de toegang tot openbare bestanden regels van
toepassing te zijn die de lidstaten en de Commissie op de respectieve gebieden van hun bevoegdheid
hebben aangenomen (5).
2.2. Voorts bepalen de voorgestelde wijzigingen dat „de NSI's en de Commissie (Eurostat) worden geraad
pleegd over en betrokken bij het oorspronkelijke ontwerp, de daaropvolgende ontwikkeling en de
beëindiging van administratieve bestanden die zijn opgezet en in stand worden gehouden door andere
organen” en „zij hebben het recht om normalisatiewerkzaamheden betreffende voor de productie van
statistische gegevens relevante administratieve bestanden te coördineren” (6). De ECB verwelkomt de
voorgestelde wijzigingen waardoor, indien toegepast overeenkomstig de algemene verdragsbeginselen,
waaronder subsidiariteit en proportionaliteit (7), het ESS de administratieve gegevensbronnen beter kan
gebruiken om efficiëntiewinst te boeken, de rapportagelast te verminderen en de kwaliteit van door het
ESS geproduceerde statistieken te verbeteren. De ECB merkt evenwel op dat de voorgestelde wijzigin
gen het beginsel van centrale-bank onafhankelijkheid onverlet dienen te laten, welk beginsel teruggaat
op artikel 130 van het Verdrag en artikel 7 van de ESCB-statuten en de verplichting van het beroeps
geheim zoals vastgelegd in artikel 37 van de ESCB-statuten. Bijgevolg is verduidelijking vereist aan
gaande de potentiële toegang voor de NSI’s en de Commissie tot door ESCB-leden onderhouden
administratieve bestanden, met name de aan de uitvoering van ESCB-taken gerelateerde administratieve
bestanden (8).
Door de ECB aanbevolen wijzigingen van de ontwerpverordening gaan in de bijlage vergezeld van specifieke
formuleringsvoorstellen met een uitleg.
Gedaan te Frankfurt am Main, 6 november 2012.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

(1) Zie de wijzigingen 1 en 2 en 4 tot en met 6 in de bijlage bij dit advies.
(2) Zie het door artikel 1, lid 8 van de ontwerpverordening in Verordening (EG) nr. 223/2009 ingevoegde nieuwe
artikel 17bis, lid 1.
(3) Zie artikel 24 van Verordening (EG) nr. 223/2009, geschrapt door artikel 1, lid 10 van de ontwerpverordening.
(4) Zie paragraaf 1.4 van ECB-Advies CON/2007/35.
(5) Thans vereist door lid 2 van artikel 24 van Verordening (EG) nr. 223/2009 van de Raad. Zie wijzigingen 3 en 7 in de
bijlage bij dit advies.
(6) Zie het door artikel 1, lid 8 van de ontwerpverordening in Verordening (EG) nr. 223/2009 ingevoegde nieuwe
artikel 17bis, lid 2.
(7) Zie artikel 5, lid 3 en 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
(8) Zie wijziging 7 in de bijlage bij dit advies.
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BIJLAGE
Formuleringsvoorstellen
Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Wijziging 1
Overweging 9
„(9) Bovendien moet de werkingssfeer van de reeds aan de
NSI's toegewezen coördinerende rol worden verduide
lijkt, zodat de statistische activiteiten, waaronder het
kwaliteitsbeheer, op nationaal niveau efficiënter kun
nen worden gecoördineerd.”

„(9) Bovendien moet de werkingssfeer van de reeds aan de
NSI's toegewezen coördinerende rol voor middels
het ESS geproduceerde Europese statistieken wor
den verduidelijkt, zodat de statistische activiteiten
binnen het ESS, waaronder het kwaliteitsbeheer,
op nationaal niveau efficiënter kunnen worden ge
coördineerd.”

Uitleg
Zie wijziging 2.
Wijziging 2
Nieuwe overweging 9a
[Geen tekst]

„(9a) Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG)
nr. 223/2009 en artikel 2 bis van Verordening
(EG) nr. 2533/98 van 23 november 1998 met
betrekking tot het verzamelen van statistische
gegevens door de Europese Centrale Bank (*),
werken het ESS en het Europees Stelsel van cen
trale banken (ESCB) nauw samen om volledige en
coherente door de twee statistische stelsels op
het gebied van hun bevoegdheid overeenkomstig
hun respectieve werkprogramma’s geproduceerde
statistieken te waarborgen. Specifieke samenwer
kingsgebieden omvatten nationale rekeningen en
betalingsbalansstatistieken, alsook het verstrek
ken van advies aan de Commissie inzake de pro
cedure voor buitensporige tekorten verband hou
dende statistieken.
_____________
(*) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.”
Uitleg

Overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 223/2009 en (EG) nr. 2533/98 worden Europese statistieken door het ESS en het
ESCB uit hoofde van twee afzonderlijke maar aanvullende juridische kaders ontwikkeld, geproduceerd en verspreid. Zoals vermeld in
overweging 9 van Verordening (EG) nr. 223/2009, nemen ESCB-leden niet deel aan de productie van Europese statistieken uit
hoofde van Verordening (EG) nr. 223/2009. Desalniettemin werken het ESS en het ESCB nauw samen en waarborgen aldus dat zij
ieder op hun beurt hun eigen statistische functies kunnen vervullen. Meer bepaald, kan een NCB met de statistische autoriteit van de
Unie binnen hun respectieve bevoegdheden en zonder afbreuk te doen aan nationale regelingen overeenkomen dat NSI’s, andere
nationale instanties en de statistische autoriteit van de Unie voor de productie van Europese statistieken direct of indirect de door de
NCB geproduceerde gegevens kan gebruiken. De voorgestelde wijzigingen weerspiegelen deze vigerende regelingen.
Wijziging 3
Overwegingen 10 en 11
„(10) Om de lasten voor statistische instanties en de res
pondenten te verminderen, moeten de NSI's en an
dere nationale instanties snel en kosteloos toegang
hebben tot en gebruik kunnen maken van administra
tieve bestanden, ook die welke langs elektronische
weg worden opgeslagen, en deze bestanden kunnen
integreren in statistieken.

„(10) Om de lasten voor statistische instanties en de res
pondenten te verminderen, moeten de NSI's en an
dere nationale instanties snel en kosteloos toegang
hebben tot en gebruik kunnen maken van admini
stratieve bestanden, ook die welke langs elektronische
weg worden opgeslagen, en deze bestanden kunnen
integreren in statistieken.

C 374/5

NL

C 374/6

Publicatieblad van de Europese Unie

Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Door de Commissie voorgestelde tekst

(11) De NSI's moeten verder in een vroeg stadium worden
geraadpleegd over het ontwerp van nieuwe adminis
tratieve bestanden waaruit gegevens kunnen worden
geput voor statistische doeleinden en over geplande
wijzigingen in of de beëindiging van bestaande admi
nistratieve bronnen. Zij moeten van de eigenaren van
administratieve gegevens ook relevante metagegevens
ontvangen en normalisatiewerkzaamheden coördine
ren betreffende administratieve bestanden die relevant
zijn voor de productie van statistische gegevens.”

(11) De NSI's moeten verder in een vroeg stadium worden
geraadpleegd over het ontwerp van nieuwe adminis
tratieve bestanden waaruit gegevens kunnen worden
geput voor statistische doeleinden en over geplande
wijzigingen in of de beëindiging van bestaande admi
nistratieve bronnen. Zij moeten van de eigenaren van
administratieve gegevens ook relevante metagegevens
ontvangen en normalisatiewerkzaamheden coördine
ren betreffende administratieve bestanden die relevant
zijn voor de productie van statistische gegevens. De
uitoefening door de NSI’s en andere nationale
instanties van bevoegdheden die verband houden
met toegang, gebruik, standaardisatie, oorspron
kelijk ontwerp, navolgende ontwikkeling en be
ëindiging van administratieve ESCB-bestanden
dient de uitvoering van ESCB-taken onverlet te
laten, zoals vastgelegd in artikel 127 van het Ver
drag, alsook de waarborgen van centrale-bank on
afhankelijkheid uit hoofde van artikel 130 en ar
tikel 282, lid 3 van het Verdrag en artikel 7 van
de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank.”

Uitleg
Zie wijziging 7.
Wijziging 4
Artikel 1, lid 2
„(2)

„(2)

Artikel 5, lid 1, wordt als volgt vervangen:

Artikel 5, lid 1, wordt als volgt vervangen:

„1.
Elke lidstaat wijst een nationale instantie voor de
statistiek aan als het orgaan dat verantwoordelijk is voor
de coördinatie van alle activiteiten op nationaal niveau in
verband met de ontwikkeling, productie en verspreiding
van Europese statistieken (de NSI) en dat in dat verband
als enig aanspreekpunt voor de Commissie (Eurostat) fun
geert voor statistische aangelegenheden.

„1.
Elke lidstaat wijst een nationale instantie voor de
statistiek aan als het orgaan dat verantwoordelijk is voor
de coördinatie van alle activiteiten op nationaal niveau in
verband met de ontwikkeling, productie en verspreiding
van Europese statistieken op nationaal niveau uit hoofde
van deze verordening (de NSI) en dat in dat verband als
enig aanspreekpunt voor de Commissie (Eurostat) fungeert
voor statistische aangelegenheden.

De coördinerende taak van de NSI heeft betrekking op alle
andere nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor
de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van Euro
pese statistieken. De NSI is met name op nationaal niveau
verantwoordelijk voor de coördinatie van de statistische
programmering en verslaggeving, de kwaliteitscontrole, de
methoden, de datatransmissie en de communicatie over
statistische acties van het ESS.” ”

De coördinerende taak van de NSI heeft betrekking op alle
andere nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor
de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van uit
hoofde van deze verordening geproduceerde Europese
statistieken. De NSI is met name op nationaal niveau ver
antwoordelijk voor de coördinatie van de statistische pro
grammering en verslaggeving, de kwaliteitscontrole, de me
thoden, de datatransmissie en de communicatie over statis
tische acties van het ESS en werkt samen met de res
pectieve nationale central bank (NCB) om de productie
van volledige en coherente statistieken middels het
ESS en het ESCB op de respectieve gebieden van
hun bevoegdheid te waarborgen.” ”

Uitleg
Zie wijziging 2.
Wijziging 5
Artikel 1, lid 3
„(3)

Het volgende artikel 5 bis wordt ingevoegd:

„(3)

Het volgende artikel 5 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 5 bis

„Artikel 5 bis

Hoofden van NSI's

Hoofden van NSI's
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Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Door de Commissie voorgestelde tekst

1.
Binnen hun nationaal statistisch systeem hebben de
hoofden van NSI's als enige de beslissingsbevoegdheid ten
aanzien van processen, statistische methoden, normen en
procedures en over de inhoud en het tijdstip van statisti
sche berichten en publicaties voor alle Europese statistie
ken. Zij beslissen over alle kwesties met betrekking tot het
interne beheer van de NSI. Zij coördineren de statistische
activiteiten van alle nationale instanties die bijdragen tot de
ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese sta
tistieken. Bij de uitvoering van deze taken handelen de
hoofden van NSI's onafhankelijk; zij vragen noch aanvaar
den instructies van overheids- of niet-overheidsinstellingen,
-organen of -instanties; zij onthouden zich van elke han
deling die onverenigbaar is met de uitvoering van deze
taken.” ”

1.
Binnen hun nationaal statistisch systeem hebben de
hoofden van NSI's als enige de beslissingsbevoegdheid ten
aanzien van processen, statistische methoden, normen en
procedures en over de inhoud en het tijdstip van statisti
sche berichten en publicaties voor alle uit hoofde van
deze verordening geproduceerde Europese statistieken.
Zij beslissen over alle kwesties met betrekking tot het in
terne beheer van de NSI. Zij coördineren de statistische
activiteiten van alle nationale instanties die bijdragen tot
de ontwikkeling, productie en verspreiding van middels
het ESS geproduceerde Europese statistieken. Voorts
werken zij samen met de respectieve NCB’s inzake
aangelegenheden die verband houden met de productie
van voor het ESS en het ESCB gemeenschappelijke
Europese statistieken. Bij de uitvoering van deze taken
handelen de hoofden van NSI's onafhankelijk; zij vragen
noch aanvaarden instructies van overheids- of niet-over
heidsinstellingen, -organen of -instanties; zij onthouden
zich van elke handeling die onverenigbaar is met de uit
voering van deze taken.” ”

Uitleg
Zie wijziging 2.
Wijziging 6
Artikel 1, lid 5
„(5)

In artikel 11 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

„(5)

In artikel 11 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

„3.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de
Praktijkcode toe te passen met het oog op het behoud
van het vertrouwen in hun statistieken. Daartoe onder
tekent elke lidstaat, vertegenwoordigd door zijn regering,
een „vertrouwensverbintenis voor de statistiek”, waarbij spe
cifieke beleidsverbintenissen worden aangegaan om de
Praktijkcode toe te passen en een nationaal kwaliteitsbor
gingsprogramma met zelfevaluaties en verbeteringsmaat
regelen op te stellen, en komt hij die verbintenis na. De
verbintenis wordt medeondertekend door de Commissie.

„3.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de
Praktijkcode toe te passen met het oog op het behoud
van het vertrouwen in hun bijdrage aan de door het
ESS geproduceerde Europese statistieken. Daartoe onder
tekent elke lidstaat, vertegenwoordigd door zijn regering,
een „vertrouwensverbintenis voor de statistiek”, waarbij
specifieke beleidsverbintenissen worden aangegaan om de
Praktijkcode toe te passen en een nationaal kwaliteitsbor
gingsprogramma met zelfevaluaties en verbeteringsmaat
regelen op te stellen, en komt hij die verbintenis na. De
verbintenis wordt medeondertekend door de Commissie.

Deze verbintenissen worden door de Commissie regelmatig
gecontroleerd op basis van jaarlijkse verslagen van de lid
staten. De Commissie legt binnen drie jaar na de inwer
kingtreding van deze verordening aan het Europees Parle
ment en de Raad een verslag voor over de nakoming van
deze verbintenissen.” ”

Deze verbintenissen worden door de Commissie regelmatig
gecontroleerd op basis van jaarlijkse verslagen van de lid
staten. De Commissie legt binnen drie jaar na de inwer
kingtreding van deze verordening aan het Europees Parle
ment en de Raad een verslag voor over de nakoming van
deze verbintenissen.” ”

Uitleg
Zie wijziging 2.
Wijziging 7
Artikel 1, lid 8
„(8)

Het volgende artikel 17 bis wordt ingevoegd:

„(8)

Het volgende artikel 17 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 17 bis

„Artikel 17 bis

Toegang, gebruik en integratie van administratieve be
standen

Toegang, gebruik en integratie van administratieve be
standen

1.
Om de enquêtedruk te verminderen, hebben de NSI's,
de andere nationale instanties bedoeld in artikel 4 en de
Commissie (Eurostat) het recht op snelle en kosteloze toe
gang tot en gebruik van alle administratieve bestanden en
op de integratie van die administratieve bestanden in sta
tistieken, voor zover dit noodzakelijk is voor de ontwikke
ling, de productie en de verspreiding van Europese statis
tieken.

1.
Om de enquêtedruk te verminderen, hebben de NSI's,
de andere nationale instanties bedoeld in artikel 4 en de
Commissie (Eurostat) het recht op snelle en kosteloze toe
gang tot en gebruik van alle administratieve bestanden en
op de integratie van die administratieve bestanden in sta
tistieken, voor zover dit noodzakelijk is voor de ontwikke
ling, de productie en de verspreiding van uit hoofde van
deze verordening geproduceerde Europese statistieken.
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Door de ECB voorgestelde wijzigingen (1)

Door de Commissie voorgestelde tekst

2.
De NSI's en de Commissie (Eurostat) worden geraad
pleegd over en betrokken bij het oorspronkelijke ontwerp,
de daaropvolgende ontwikkeling en de beëindiging van ad
ministratieve bestanden die zijn opgezet en in stand wor
den gehouden door andere organen, waardoor het latere
gebruik van deze gegevens voor statistische doeleinden
wordt vergemakkelijkt. Zij hebben het recht om normali
satiewerkzaamheden betreffende voor de productie van sta
tistische gegevens relevante administratieve bestanden te
coördineren.

2.
De NSI's en de Commissie (Eurostat) worden geraad
pleegd over en betrokken bij het oorspronkelijke ontwerp,
de daaropvolgende ontwikkeling en de beëindiging van
administratieve bestanden die zijn opgezet en in stand
worden gehouden door andere organen, waardoor het la
tere gebruik van deze gegevens voor statistische doeleinden
wordt vergemakkelijkt. Zij hebben het recht om normali
satiewerkzaamheden betreffende voor de productie van sta
tistische gegevens relevante administratieve bestanden te
coördineren.

3.
De toegang en de betrokkenheid van de NSI's, van
andere nationale instanties en van de Commissie (Eurostat)
overeenkomstig de leden 1 en 2 zijn beperkt tot admini
stratieve bestanden binnen hun respectieve bestuursstelsels.

3.
De praktische regelingen en voorwaarden voor
effectieve toegang worden, waar nodig, vastgesteld
door de lidstaten en de Commissie binnen de grenzen
van hun respectieve bevoegdheden. Aangaande door
het ESCB opgebouwde en onderhouden administra
tieve bestanden, zal de uitoefening van bevoegdheden
uit hoofde van lid 1 en 2 door NSI’s, andere nationale
instanties en de Commissie (Eurostat) de in artikel 127
van het Verdrag vastgelegde uitoefening van ESCBtaken niet doorkruisen en de in artikel 130 en arti
kel 282, lid 3 van het Verdrag en artikel 7 en 37
van de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank vastgelegde
waarborgen van centrale-bank onafhankelijkheid en
beroepsgeheim onverlet laten.

4.
De NSI's ontvangen relevante metagegevens van de
eigenaren van voor statistische doeleinden gebruikte admi
nistratieve bestanden.
5.
De NSI's en de eigenaren van administratieve bestan
den voorzien in de nodige samenwerkingsmechanismen.” ”

34.
De toegang en de betrokkenheid van de NSI's, van
andere nationale instanties en van de Commissie (Eurostat)
overeenkomstig de leden 1 en 2 en 3 zijn beperkt tot
administratieve bestanden binnen hun respectieve bestuurs
stelsels.
45.
De NSI's ontvangen relevante metagegevens van de
eigenaren van voor statistische doeleinden gebruikte admi
nistratieve bestanden.
56.
De NSI's en de eigenaren van administratieve be
standen voorzien in de nodige samenwerkingsmechanis
men.” ”
Uitleg
Regelingen voor toegang tot openbare bestanden dienen zoals voorheen te worden vastgelegd door regels die de lidstaten en de
Commissie op de respectieve gebieden van hun bevoegdheid aannemen, zoals vereist door het tweede lid van artikel 24 van
Verordening (EG) nr. 223/2009. Dergelijke regels kunnen met name de concepten van „administratieve bestanden” en „snel en
kosteloos” verduidelijken.
De voorgestelde wijzigingen aangaande toegang tot openbare bestanden dient bovendien het uitoefenen van ESCB-taken uit hoofde
van artikel 127 van het Verdrag en het beginsel van centrale-bank onafhankelijkheid en de verplichting van beroepsgeheim uit hoofde
van artikel 130 van het Verdrag en artikel 7 en 37 van de ESCB-statuten onverlet te laten. Bijgevolg is verduidelijking vereist
aangaande de potentiële toegang voor de NSI’s en de Commissie tot door het ESCB onderhouden administratieve bestanden, met
name de aan de uitvoering van ESCB-taken gerelateerde administratieve bestanden.
(1) Vet gedrukte tekst geeft aan waar de ECB voorstelt nieuwe tekst toe te voegen Doorhaling betreft tekst die de ECB voorstelt te
schrappen.
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