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Pozměňovací návrh 15
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je obzvlášť důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(6) Je obzvlášť důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Komise by měla předtím členské 
státy informovat o tom, s kým konzultace 
povede a na jakém základě, aby zajistila 
dodržování zásady nestrannosti a zamezila 
případným střetům zájmů. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas 
a vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Komise by měla zajistit, aby tyto akty v 
přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž pro členské státy a respondenty.

(7) Komise by měla zajistit, aby tyto akty 
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
vysoké dodatečné náklady nebo 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž pro členské státy a respondenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci strategie pro novou strukturu 
Evropského statistického systému (dále jen 
„ESS“) za účelem lepší koordinace 
a partnerství v jasném pyramidovém 
uspořádání v rámci ESS by měl mít 
poradní úlohu a pomáhat Komisi při 
výkonu jejích prováděcích pravomocí 
Výbor pro Evropský statistický systém 
(dále jen „Výbor pro ESS“) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice9.

(10) V rámci strategie pro novou strukturu 
Evropského statistického systému (dále jen 
„ESS“), jež má zlepšit koordinaci 
a partnerství v jasném pyramidovém 
uspořádání v rámci ESS, by měl mít Výbor 
pro Evropský statistický systém (dále jen 
„Výbor pro ESS“), jenž byl zřízen 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice9 , poradní úlohu a měl 
by pomáhat Komisi při výkonu jejích 
prováděcích pravomocí. Klíčem 
k sestavování kvalitnějších statistik 
v Evropské unii je lepší koordinace mezi 
vnitrostátními orgány a Eurostatem.

__________________ __________________
9 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164. 9 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nařízení (ES) č. 638/2004 by mělo být 
změněno tak, že se odkaz na Výbor pro 
Intrastat nahradí odkazem na Výbor pro 
ESS.

(11) Nařízení (ES) č. 638/2004 by mělo být 
změněno tak, že se odkaz na Výbor pro 
Intrastat nahradí odkazem na Výbor pro 
ESS. Výbor pro ESS by měl mít stejné 
složení jako Výbor pro Intrastat, tj. každý 
členský stát by měl zastupovat jeden člen.

Or. en



AM\1009472CS.doc 5/19 PE523.048v01-00

CS

Pozměňovací návrh 19
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Zjednodušení systému celního
odbavení mělo na celní úrovni za následek 
ztrátu statistických informací o zboží 
v procesu celních postupů. Aby byla 
zajištěna úplnost údajů, informace o 
pohybu takového zboží by měly být 
zahrnuty v systému Intrastat.

(12) Zjednodušení systému celního 
odbavení mělo na celní úrovni za následek 
ztrátu statistických informací o zboží 
v průběhu celních postupů. Aby byla 
zajištěna úplnost údajů, informace 
o pohybu takového zboží by měly být 
zahrnuty v systému Intrastat. Tyto 
informace by měly být poskytovány 
v souladu se zásadou „jednosměrného 
toku výkaznictví“, tzn. že dokud lze zajistit 
kvalitu údajů, měly by tyto údaje 
shromažďovat vývozci.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU 
s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby 
a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu.

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU 
s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby 
a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu. 
Předávání důvěrných údajů mezi 
společnostmi by však mělo probíhat 
obezřetně a nemělo by zvyšovat 
administrativní náklady těchto 
společností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU 
s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby 
a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu.

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU 
s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby 
a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu. 
Předávání důvěrných údajů by mělo být 
omezeno na pětileté období, Mělo by 
probíhat dobrovolně a nemělo by být 
ukládáno jako povinnost.

Or. sv

Pozměňovací návrh 22
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU 
s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby 
a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu.

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU, 
je-li to nezbytné ke zvýšení efektivity
vývoje, tvorby a šíření těchto statistik nebo 
jejich kvality. Členským státům 
a respondentům by kvůli předávání těchto 
údajů neměly vznikat dodatečné náklady, 
ani by je to nemělo administrativně 
zatěžovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Liem Hoang Ngoc
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU 
s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby 
a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu.

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU 
s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby 
a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu 
nebo s cílem usnadnit práci berních 
úřadů v členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Definice statistické hodnoty by měla 
být ujasněna a uvedena do souladu
s definicí téhož údaje ve statistikách 
obchodu mimo EU.

(14) Definice statistické hodnoty by měla 
být ujasněna a sladěna s definicí téhož 
údaje ve statistikách obchodu mimo EU. 
Jednotné definice jsou velmi důležité pro 
řádný a hladký průběh přeshraničního 
obchodu a jsou nepostradatelné pro různé 
vnitrostátní orgány, aby mohly jednotně 
vykládat pravidla týkající se přeshraniční 
činnosti podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Definice statistické hodnoty by měla (14) Definice statistické hodnoty musí být 
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být ujasněna a uvedena do souladu
s definicí téhož údaje ve statistikách 
obchodu mimo EU.

ujasněna a sladěna s definicí téhož údaje 
ve statistikách obchodu mimo EU, aby byla 
zajištěna lepší porovnatelnost statistik 
obchodu na území EU se statistikami 
obchodu mimo její území.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V souladu se zásadou proporcionality 
je nutné a vhodné stanovit pravidla pro 
předávání informací celními správami, 
pravidla pro výměnu důvěrných informací 
mezi členskými státy a definici statistické 
hodnoty v oblasti statistiky obchodu uvnitř 
EU. Toto nařízení nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení 
uvedeného cíle, v souladu s čl. 5 odst. 4 
Smlouvy o Evropské unii.

(15) V souladu se zásadou proporcionality 
je nutné a vhodné stanovit harmonizovaná 
pravidla pro předávání informací celními 
správami, pravidla pro výměnu důvěrných 
informací mezi členskými státy a definici 
statistické hodnoty v oblasti statistiky 
obchodu uvnitř EU. Toto nařízení 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení uvedeného cíle, v souladu 
s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Vzhledem k hospodářské situaci 
členských států a k posilování 
koordinačních opatření na evropské 
úrovni je třeba vypracovat jednotnou 
strategii a spolehlivější statistické 
ukazatele, které budou co nejlépe sloužit 
účelům přijatých politik,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Vzhledem k nedávno odhaleným 
nedostatkům v ochraně údajů evropských 
občanů a členských států je třeba posílit 
zabezpečení různých způsobů přenosu 
citlivých statistických údajů, včetně 
hospodářských údajů.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Statistické informace o odesílání
a přijímání zboží, které je pro celní nebo 
daňové účely předmětem jednotného 
správního dokladu, jsou vnitrostátním 
orgánům poskytovány nejméně jednou 
měsíčně přímo celními orgány.

2. Statistické informace o odesílání 
a přijímání zboží, které je pro celní nebo 
daňové účely předmětem jednotného 
správního dokladu, jsou vnitrostátním 
orgánům poskytovány jednou měsíčně 
přímo celními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 
7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice *) je výhradně pro 
statistické účely povolena mezi 
odpovědnými orgány členských států 
v případech, kdy tato výměna přispívá ke 
zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření 
evropských statistik souvisejících 
s obchodem mezi členskými státy nebo ke 
zvýšení jejich kvality.

Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 
7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice *) je výhradně pro 
statistické účely povolena mezi 
odpovědnými orgány členských států 
v případech, kdy tato výměna přispívá ke 
zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření 
evropských statistik souvisejících 
s obchodem mezi členskými státy nebo ke 
zvýšení jejich kvality. Předávání 
důvěrných údajů je omezeno na pětileté 
období. Předávání těchto údajů je 
dobrovolné, nikoli povinné. 

__________________ __________________
*) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.” *) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.”

Or. sv

Odůvodnění

Navržená výměna důvěrných údajů musí být omezena na dobu pěti let, aby bylo možné 
zohlednit výsledky pilotní studie o mikrodatech, jež má být vypracována v rámci projektu 
SIMSTAT (Statistika pro jednotný trh). Pozměňovací návrh má rovněž vyjasnit, že předávání 
těchto údajů je dobrovolné a že se neukládá nová povinnost.

Pozměňovací návrh 31
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 
7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 
7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice *) je výhradně pro 
statistické účely povolena mezi 
odpovědnými orgány členských států 
v případech, kdy tato výměna přispívá ke 
zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření 
evropských statistik souvisejících 
s obchodem mezi členskými státy nebo ke 
zvýšení jejich kvality.

(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice *) je výhradně pro 
statistické účely povolena mezi 
odpovědnými orgány členských států 
v případech, kdy tato výměna prokazatelně 
přispívá ke zvýšení efektivity vývoje, 
tvorby a šíření evropských statistik 
souvisejících s obchodem mezi členskými 
státy nebo ke zvýšení jejich kvality. 
Členským státům a respondentům nesmí 
kvůli předávání těchto údajů vznikat 
dodatečné náklady, ani je to nesmí 
administrativně zatěžovat.

__________________ __________________

*) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.“ *) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.“

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 
7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice *) je výhradně pro 
statistické účely povolena mezi 
odpovědnými orgány členských států 
v případech, kdy tato výměna přispívá ke 
zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření 
evropských statistik souvisejících 
s obchodem mezi členskými státy nebo ke 
zvýšení jejich kvality.

Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 
7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice *) je pro statistické 
účely povolena mezi odpovědnými orgány 
členských států v případech, kdy tato 
výměna přispívá ke zvýšení efektivity 
vývoje, tvorby a šíření evropských statistik 
souvisejících s obchodem mezi členskými 
státy nebo ke zvýšení jejich kvality. 
Výměnu důvěrných údajů mohou povolit 
také členské státy k fiskálním účelům 
nebo ji lze schválit v zájmu zkvalitnění 
akademického výzkumu pod dohledem 
příslušných soudních orgánů a v souladu 
se zásadou důvěrnosti statistických údajů.
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__________________ __________________
*) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.“ *) Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány, které obdrží důvěrné 
údaje, nakládají s těmito informacemi jako 
s důvěrnými a používají je výhradně pro 
statistické účely.

Vnitrostátní orgány, které obdrží důvěrné 
údaje, s těmito informacemi nakládají jako 
s důvěrnými.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Syed Kamall, Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li takové údaje prokazatelně užitečné 
pro akademické výzkumné pracovníky, 
mohou vnitrostátní orgány tyto informace 
zpřístupnit za předpokladu, že bude 
zaručena ochrana soukromí a že budou 
dodržována pravidla týkající se 
důvěrnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány, které obdrží důvěrné 
údaje, nakládají s těmito informacemi jako 
s důvěrnými a používají je výhradně pro 
statistické účely.

Vnitrostátní orgány, které obdrží důvěrné 
údaje, s těmito informacemi nakládají jako 
s důvěrnými a používají je výhradně pro 
statistické účely. Tyto údaje nesmí předat 
žádné jiné mezinárodní organizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. c
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou za určitých 
podmínek, které splňují požadavky na 
kvalitu, zjednodušit informace, které mají 
být poskytovány o jednotlivých drobných 
transakcích. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 13a, pokud jde 
o definice těchto podmínek.“

5. Členské státy mohou za určitých 
podmínek, které splňují požadavky na 
kvalitu, zjednodušit informace, které mají 
být poskytovány o jednotlivých drobných 
transakcích, aniž by se to negativně 
odrazilo na kvalitě statistik. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 13a, v nichž tyto podmínky 
stanoví.“

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alfredo Pallone
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují Komisi 
(Eurostatu) měsíční výsledky, které 
pokrývají jejich celkový obchod se zbožím, 
vypracované případně pomocí odhadů. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 13a, pokud jde o stanovení 
kritérií, se kterými by měly být v souladu 
výsledky odhadů.“

2. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004 
Čl. 13 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výkonu přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 
odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty 
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní
zátěž pro členské státy a respondenty.

2. Při výkonu přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 
odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty 
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou zátěž pro členské 
státy a respondenty a usiluje o zmírnění 
této zátěže. Komise dále řádně odůvodní 
opatření přijatá v těchto aktech 
v přenesené pravomoci a za přispění 
členských států poskytne informace 
o zátěži a nákladech na vypracovávání, 
jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 nařízení 
(ES) č. 223/2009.

Or. en



AM\1009472CS.doc 15/19 PE523.048v01-00

CS

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s ostatními souvisejícími nařízeními o statistice 
a zabrání tomu, aby byly národní statistické úřady příliš zatěžovány požadavky Komise.

Pozměňovací návrh 39
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004 
Čl. 13 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výkonu přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 
odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty 
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž pro členské státy a respondenty.

2. Při výkonu přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 
odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty 
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž pro členské státy a respondenty. 
Komise dále řádně odůvodní opatření 
přijatá v těchto zamýšlených aktech 
v přenesené pravomoci a za přispění 
členských států poskytne informace 
o veškeré související zátěži a nákladech na 
vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 
odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby společnostem, zejména MSP, v této souvislosti nevznikla žádná další 
administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 40
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výkonu přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 
odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty 
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž pro členské státy a respondenty.

2. Při výkonu přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 
odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty 
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
vysoké dodatečné náklady nebo 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž pro členské státy a respondenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Syed Kamall

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 
odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 
písm. a) a odst. 2 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou počínaje dnem 
[(Publication office: please insert the 
exact date of the entry into force of the 
amending Regulation)].

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 
odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 
písm. a) a odst. 2 je svěřena Komisi na 
dobu pěti let počínaje dnem [Úřad pro 
publikace: vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Komise 
vypracuje zprávu o přenesení pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto pětiletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud proti tomu 
nevznese Evropský parlament nebo Rada 
námitky nejpozději do tří měsíců před 
koncem každého takového období.

Or. en

Odůvodnění

Komisi by neměla být svěřena pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci na 
neomezenou dobu.
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Pozměňovací návrh 42
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 
odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 
písm. a) a odst. 2 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou počínaje dnem 
[(Publication office: please insert the 
exact date of the entry into force of the 
amending Regulation)].

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 
odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 
písm. a) a odst. 2 je svěřena Komisi na 
dobu pěti let počínaje dnem [Úřad pro 
publikace: vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost]. Komise 
vypracuje zprávu o přenesení pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto pětiletého období. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději do 
tří měsíců před koncem každého takového 
období. 

Or. sv

Odůvodnění

V souladu s jinými legislativními akty, jež se týkají statistiky, se pravomoc k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci omezuje na pětileté období, aby bylo možné provést změny.  
V důsledku těchto aktů v přenesené pravomoci nesmí členským státům vznikat žádná další 
zátěž. 

Pozměňovací návrh 43
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 
a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 
a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 
a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4 
a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Syed Kamall
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 638/2004 
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, 
Komise navrhovaný prováděcí akt 
nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí 
pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu s obecným nařízením o postupu projednávání ve výborech.


