
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 20.11.2018  

COM(2018) 754 final 

 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre  

 

 



 

1 
 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre 

1. CONTEXT 

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între 

statele membre
1
 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 13a. Articolul 3 alineatul (4) și articolul 10 

alineatele (3), (4) și (5) împuternicesc Comisia să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 13a: 

 în ceea ce privește norme diferite sau specifice aplicabile anumitor mărfuri 

sau circulației anumitor mărfuri; 

 pentru a adapta ratele de acoperire Intrastat la evoluțiile tehnice și 

economice, ori de câte ori este posibilă reducerea acestora, menținând, în 

același timp, statistici care respectă indicatorii de calitate și standardele în 

vigoare; 

 pentru a preciza condițiile pentru definirea altor praguri sub care părțile pot 

beneficia de anumite simplificări; și 

 pentru a preciza condițiile, care respectă cerințele de calitate, în care statele 

membre pot simplifica informațiile care trebuie furnizate pentru tranzacțiile 

individuale de mică importanță, cu condiția ca o astfel de simplificare să nu 

aibă efecte dăunătoare asupra calității statisticilor. 

 

În plus, articolul 12 alineatul (1) litera (a) împuternicește Comisia să adopte acte 

delegate pentru a defini datele agregate ale rezultatelor lunare ale statisticilor privind 

comerțul cu mărfuri între statele membre, care urmează să fie transmise de către 

statele membre Comisiei (Eurostat) în termen de cel mult 40 de zile calendaristice de 

la sfârșitul lunii de referință. Actele delegate respective trebuie să țină seama de 

evoluțiile economice și tehnice relevante. 

În conformitate cu articolul 13a alineatul (3) din regulament, competența de a adopta 

acte delegate este conferită pe o perioadă de cinci ani începând de la 17 iulie 2014. 

Această competență trebuie prelungită în mod tacit cu perioade de cinci ani, cu 

excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă obiecții. 

Comisia trebuie să prezinte un raport privind delegarea competențelor cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. 

Prin prezentul raport, se îndeplinește această obligație. 

2. EXERCITAREA DE CĂTRE COMISIE A COMPETENȚELOR DELEGATE ÎN TEMEIUL 

REGULAMENTULUI (CE) NR. 638/2004 

Până în acest moment, Comisia nu și-a exercitat competența de adoptare a actelor 

delegate care i-a fost conferită în temeiul Regulamentului (CE) nr. 638/2004. 
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Motivul este următorul: competențele delegate la articolul 3 alineatul (4), la 

articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și la articolul 12 alineatul (1) litera (a) datează 

din 2014.  

De atunci nu a fost necesar să se stabilească norme diferite sau specifice aplicabile 

anumitor mărfuri sau circulației anumitor mărfuri, astfel cum se menționează la 

articolul 3 alineatul (4), să se reducă rata de acoperire Intrastat menționată la 

articolul 10 alineatul (3) sau să se precizeze condițiile referitoare la simplificările 

menționate la articolul 10 alineatele (4) și (5).  

Nu a fost necesar nici să se definească datele agregate ale rezultatelor lunare care 

urmează să fie transmise de către statele membre Comisiei (Eurostat), astfel cum 

sunt menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a). 

3. CONCLUZII 

Până în acest moment, Comisia nu și-a exercitat competența de adoptare a actelor 

delegate care i-a fost conferită în temeiul Regulamentului (CE) nr. 638/2004. 

Comisia consideră că ar trebui să dețină în continuare competențele delegate 

conferite prin articolul 13a din Regulamentul (CE) nr. 638/2004, întrucât în viitor ar 

putea fi necesar să le exercite. 
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