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Muudatusettepanek 15
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) On eriti oluline, et komisjon korraldaks 
asjakohaseid konsultatsioone 
ettevalmistava töö käigus, sh ka ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(6) On eriti oluline, et komisjon korraldaks 
asjakohaseid konsultatsioone 
ettevalmistava töö käigus, sh ka ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks eelnevalt 
teavitama liikmesriike, kellega ja millisel 
alusel konsulteeritakse, tagades võimaluse 
jääda erapooletuks ja vältides võimalikke 
huvide konflikte. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon peaks tagama, et kõnealuste 
delegeeritud õigusaktidega ei panda
liikmesriikidele ja andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust.

(7) Komisjon peaks tagama, et kõnealuste 
delegeeritud õigusaktidega ei tekitata 
liikmesriikidele ja andmeesitajatele 
märkimisväärset lisakulu ega panda neile
täiendavat halduskoormust.

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa statistikasüsteemi komitee 
uut struktuuri käsitleva strateegia kohaselt, 
mille eesmärk on luua püramiidikujuline ja 
selge struktuur, et parandada 
koordineerimist ja tõhustada partnerlust, 
peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta9

asutatud Euroopa statistikasüsteemi 
komiteel olema nõuandev roll ja ta peaks 
abistama komisjoni rakendamisvolituste 
teostamisel.

(10) Euroopa statistikasüsteemi komitee 
uut struktuuri käsitleva strateegia kohaselt, 
mille eesmärk on luua püramiidikujuline ja 
selge struktuur, et parandada 
koordineerimist ja tõhustada partnerlust, 
peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta9

asutatud Euroopa statistikasüsteemi 
komiteel olema nõuandev roll ja ta peaks 
abistama komisjoni rakendamisvolituste 
teostamisel. Euroopa Liidus kõrgema 
kvaliteediga statistika tegemise kõige 
olulisemaks teguriks on liikmesriikide 
ametiasutuste ja Eurostati töö 
koordineerimise parandamine. 

__________________ __________________
9 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164. 9 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määrust (EÜ) nr 638/2004 tuleks 
muuta ja asendada viide Intrastati 
komiteele viitega Euroopa 
statistikasüsteemi komiteele.

(11) Määrust (EÜ) nr 638/2004 tuleks 
muuta ja asendada viide Intrastati 
komiteele viitega Euroopa 
statistikasüsteemi komiteele. Euroopa 
statistikasüsteemi komitee ja Intrastati 
komitee koosseis peaks olema ühesugune, 
nii et mõlemas oleks iga liikmesriigi kohta 
üks liige.
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tollivormistuse lihtsustamise 
tulemusena ei ole tollil enam statistilist 
teavet tollimenetluse all olevate kaupade 
kohta. Andmete tagamiseks tuleks 
kõnealuste kaupade liikumine kaasata 
Intrastati süsteemi.

(12) Tollivormistuse lihtsustamise 
tulemusena ei ole tollil enam statistilist 
teavet tollimenetluse all olevate kaupade 
kohta. Andmete tagamiseks tuleks 
kõnealuste kaupade liikumine kaasata 
Intrastati süsteemi. Teave peaks järgima 
ühesuunalise voo süsteemi põhimõtet, 
seega seni, kui andmete kvaliteet on 
tagatud, peaksid andmeid koguma ainult 
eksportivad äriühingud.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese 
kaubavahetuse statistika kohta, et 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või 
kõnealuse statistika kvaliteeti.

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese 
kaubavahetuse statistika kohta, et 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või 
kõnealuse statistika kvaliteeti. 
Konfidentsiaalsete andmete vahetamist 
ettevõtete vahel tuleks rakendada siiski 
ettevaatlikult. Ettevõtete halduskoormus 
ei tohiks seetõttu suureneda.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese 
kaubavahetuse statistika kohta, et 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või 
kõnealuse statistika kvaliteeti.

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese 
kaubavahetuse statistika kohta, et 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või 
kõnealuse statistika kvaliteeti. 
Konfidentsiaalsete andmete vahetamise 
perioodi tuleb piirata viie aastani. 
Teabevahetus peab olema vabatahtlik, 
mitte kohustuslik.

Or. sv

Muudatusettepanek 22
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese
kaubavahetuse statistika kohta, et 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või 
kõnealuse statistika kvaliteeti.

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese 
kaubavahetuse statistika kohta, kui on vaja 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või 
kõnealuse statistika kvaliteeti. 
Andmevahetus ei tohiks liikmesriikidele ja 
andmeesitajatele kaasa tuua lisakulusid 
ega täiendavat halduskoormust.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese 
kaubavahetuse statistika kohta, et 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või
kõnealuse statistika kvaliteeti.

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese 
kaubavahetuse statistika kohta, et 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist,
kõnealuse statistika kvaliteeti või 
maksuasutuste töö hõlbustamiseks 
liikmesriikides.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Statistilise väärtuse mõistet tuleks 
selgemaks muuta ja viia see kooskõlla 
kõnealuse andmeelemendi mõistega 
liiduvälise kaubavahetuse statistikas.

(14) Statistilise väärtuse mõistet tuleks 
selgemaks muuta ja viia see kooskõlla 
kõnealuse andmeelemendi mõistega 
liiduvälise kaubavahetuse statistikas. 
Ühtsed määratlused on olulised hästi 
toimiva ja sujuva piiriülese kaubanduse 
seisukohast; eri riikide ametiasutustele on 
need eriti vajalikud ettevõtete piiriülesele 
tegevusele mõju avaldavate eeskirjade 
tõlgendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Alfredo Pallone
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Statistilise väärtuse mõistet tuleks
selgemaks muuta ja viia see kooskõlla 
kõnealuse andmeelemendi mõistega 
liiduvälise kaubavahetuse statistikas.

(14) Statistilise väärtuse mõistet tuleb
selgemaks muuta ja viia see kooskõlla 
kõnealuse andmeelemendi mõistega 
liiduvälise kaubavahetuse statistikas, et 
tagada ELi-sisese ja ELi-välise 
kaubandusstatistika parem võrreldavus.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt 
on vajalik ja asjakohane kehtestada 
eeskirjad teabe edastamise kohta 
tolliasutuste poolt, liikmesriikidevahelise 
konfidentsiaalsete andmete vahetamise 
kohta ja statistilise väärtuse määratlemise 
kohta liidusisese kaubavahetuse statistika 
valdkonnas. Kooskõlas Euroopa Liidu
lepingu artikli 5 lõikega 4 ei lähe käesolev 
määrus kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

(15) Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt 
on vajalik ja asjakohane kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad teabe edastamise 
kohta tolliasutuste poolt, 
liikmesriikidevahelise konfidentsiaalsete 
andmete vahetamise kohta ja statistilise 
väärtuse määratlemise kohta liidusisese 
kaubavahetuse statistika valdkonnas. 
Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikega 4 ei lähe käesolev määrus 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Liikmesriikide majandusliku 
olukorra ning kooskõlastusmeetmete 
tugevdamise valguses tuleks arendada 
välja terviklik lähenemisviis ning üha 
usaldusväärsemad statistilised näitajad, et 
paremini rakendatud poliitikasuundi 
toetada.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Arvestades hiljuti avastatud 
puudusi Euroopa kodanike ja 
liikmesriikide andmete kaitsmisel, tuleks 
tugevdada tundlike statistiliste andmete ja 
sealhulgas majandusalaste andmete 
ülekandeviiside turvalisust.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Statistilisi andmeid selliste kaupade 
lähetamise ja saabumise kohta, mille puhul 
koostatakse tolli- või fiskaalotstarbeline 
ühtne haldusdokument, edastab toll otse 

„2. Statistilisi andmeid selliste kaupade 
lähetamise ja saabumise kohta, mille puhul 
koostatakse tolli- või fiskaalotstarbeline 
ühtne haldusdokument, edastab toll otse 
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siseriiklikele asutustele vähemalt kord 
kuus.”

siseriiklikele asutustele kord kuus.”

Or. en

Muudatusettepanek 30
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 
(Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 
lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid 
andmeid lubatakse vahetada vaid 
statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi 
asjaomaste statistikaametite vahel, kui 
andmete vahetamine aitab kaasa 
liikmesriikidevahelist kaubavahetust 
käsitleva Euroopa statistika tõhusale 
arendamisele, kogumisele ja levitamisele 
või parandab selle kvaliteeti.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 
(Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 
lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid 
andmeid lubatakse vahetada vaid 
statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi 
asjaomaste statistikaametite vahel, kui 
andmete vahetamine aitab kaasa 
liikmesriikidevahelist kaubavahetust 
käsitleva Euroopa statistika tõhusale 
arendamisele, kogumisele ja levitamisele 
või parandab selle kvaliteeti. 
Konfidentsiaalsete andmete vahetamise 
perioodi piiratakse viie aastani. 
Teabevahetus on vabatahtlik, mitte 
kohustuslik.

__________________ __________________

(*) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.” (*) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.”

Or. sv

Selgitus

Konfidentsiaalsete andmete vahetamise ettepanekule kehtestatakse viieaastane ajaline 
piirang, et oleks võimalik arvesse võtta prooviuuringute tulemusi seoses üksikandmete 
vahetamisega SIMSTATi (ühtse turu statistika) projekti raames. Täpsustus, et andmete 
vahetamine on vabatahtlik ning et seda ei võetaks kohustusena.
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Muudatusettepanek 31
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 
(Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 
lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid 
andmeid lubatakse vahetada vaid 
statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi 
asjaomaste statistikaametite vahel, kui 
andmete vahetamine aitab kaasa 
liikmesriikidevahelist kaubavahetust 
käsitleva Euroopa statistika tõhusale 
arendamisele, kogumisele ja levitamisele 
või parandab selle kvaliteeti.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 
(Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 
lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid 
andmeid lubatakse vahetada vaid 
statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi 
asjaomaste statistikaametite vahel, kui saab 
tõendada, et andmete vahetamine aitab 
kaasa liikmesriikidevahelist kaubavahetust 
käsitleva Euroopa statistika tõhusale 
arendamisele, kogumisele ja levitamisele 
või parandab selle kvaliteeti. 
Andmevahetus ei tohiks liikmesriikidele ja 
andmeesitajatele kaasa tuua lisakulusid 
ega täiendavat halduskoormust.

__________________ __________________
(*) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.” (*) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.”

Or. en

Muudatusettepanek 32
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9a – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 
(Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 
lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid 
andmeid lubatakse vahetada vaid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 
(Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 
lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid 
andmeid lubatakse vahetada statistilisel 
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statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi 
asjaomaste statistikaametite vahel, kui 
andmete vahetamine aitab kaasa 
liikmesriikidevahelist kaubavahetust 
käsitleva Euroopa statistika tõhusale 
arendamisele, kogumisele ja levitamisele 
või parandab selle kvaliteeti.

eesmärgil iga liikmesriigi asjaomaste 
statistikaametite vahel, kui andmete 
vahetamine aitab kaasa 
liikmesriikidevahelist kaubavahetust 
käsitleva Euroopa statistika tõhusale 
arendamisele, kogumisele ja levitamisele 
või parandab selle kvaliteeti. Lisaks võib 
konfidentsiaalsete andmete vahetamine 
asjakohaste õigusasutuste järelevalve all 
ning statistiliste andmete 
konfidentsiaalsuse põhimõtet järgides olla 
liikmesriikidele lubatud ka maksustamise 
eesmärgil või ülikoolide teadusuuringute 
parandamiseks. 

__________________ __________________
(*) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.” (*) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.”

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ametiasutused käsitlevad 
saadud konfidentsiaalseid andmeid 
konfidentsiaalselt ja kasutavad neid 
üksnes statistilisel eesmärgil.

Liikmesriikide ametiasutused käsitlevad 
saadud konfidentsiaalseid andmeid 
konfidentsiaalselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Syed Kamall, Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9a – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui need andmed võivad osutuda 
kasulikuks teadlastele, võivad
siseriiklikud ametiasutused otsustada 
anda juurdepääsu kõnealusele teabele 
tingimusel, et privaatsuse ja 
konfidentsiaalsuse nõuded on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ametiasutused käsitlevad 
saadud konfidentsiaalseid andmeid 
konfidentsiaalselt ja kasutavad neid üksnes 
statistilisel eesmärgil.

Liikmesriikide ametiasutused käsitlevad 
saadud konfidentsiaalseid andmeid 
konfidentsiaalselt ja kasutavad neid üksnes 
statistilisel eesmärgil. Liikmesriikide 
ametiasutused ei edasta neid andmeid 
mitte ühelegi muule rahvusvahelisele 
organisatsioonile.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teatud tingimustel, mis vastavad 
kvaliteedinõuetele, võivad liikmesriigid 

5. Teatud tingimustel, mis vastavad 
kvaliteedinõuetele, võivad liikmesriigid 
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lihtsustada väikeste üksiktehingute kohta 
esitatavaid andmeid. Komisjonil antakse 
õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu 
delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks 
need tingimused.

lihtsustada väikeste üksiktehingute kohta 
esitatavaid andmeid, kahjustamata 
statistika kvaliteeti. Komisjonil antakse 
õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu 
delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks 
need tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) igakuised kogu kaubavahetust 
puudutavad tulemused, kasutades vajadusel 
hinnanguid. Komisjonile antakse õigus 
võtta kooskõlas artikliga 13a vastu 
delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks 
kriteeriumid, millele hinnangute tulemused 
vastama peavad.

2. Liikmesriigid peavad esitama
komisjonile (Eurostatile) igakuised kogu 
kaubavahetust puudutavad tulemused, 
kasutades vajadusel hinnanguid. 
Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, 
et määrata kindlaks kriteeriumid, millele 
hinnangute tulemused vastama peavad.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004 
Artikkel 13a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud 
delegeeritud volituste rakendamisel tagab 

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud 
delegeeritud volituste rakendamisel tagab 
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komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust.

komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat koormust.
Lisaks võtab komisjon nõuetekohaselt 
põhjendatud meetmed kõnealuste 
delegeeritud õigusaktidega ning esitab 
liikmesriikide esildiste alusel teabe 
määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 14 
lõikes 3 viidatud koormuse ja 
tootmiskulude kohta.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas teiste asjakohaste statistikaalaste määrustega ja 
tagab olukorra, kus riiklikud statistikaametid ei ole komisjoni päringute tõttu asjatult 
koormatud.

Muudatusettepanek 39
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004 
Artikkel 13a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud 
delegeeritud volituste rakendamisel tagab 
komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust.

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud 
delegeeritud volituste rakendamisel tagab 
komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust. Lisaks võtab komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud meetmed 
kavandatud delegeeritud õigusaktidega 
ning esitab liikmesriikide esildiste alusel
teabe määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 
14 lõikes 3 viidatud koormuse ja 
tootmiskulude kohta.

Or. en
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Selgitus

Oluline on, et ettevõtetele, eriti VKEdele, ei pandaks täiendavat halduskoormust.

Muudatusettepanek 40
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud 
delegeeritud volituste rakendamisel tagab 
komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega 
andmeesitajatele märkimisväärset 
täiendavat halduskoormust.

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud 
delegeeritud volituste rakendamisel tagab 
komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei 
tekitata liikmesriikidele ega 
andmeesitajatele märkimisväärset lisakulu 
ega panda neile täiendavat 
halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile määramata 
ajaks alates [(Publication office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of the amending Regulation)].

3. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile 5 aastaks alates 
[(Publication office: please insert the exact 
date of the entry into force of this 
Regulation)]. Komisjon koostab aruande 
seoses volituste delegeerimisega hiljemalt 
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üheksa kuud enne 5-aastase perioodi 
lõppemist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, kui Euroopa Parlament 
või nõukogu ei esita selle pikendamise 
kohta vastuväidet hiljemalt kolm kuud 
enne kõnealuse perioodi lõppemist.

Or. en

Selgitus

Komisjonile ei tohiks anda määramata ajaks volitusi võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 42
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) 638/2004
Artikkel 13a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile määramata 
ajaks alates [(Publication office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of the amending Regulation)].

3. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile viieks aastaks
alates [(Publication office: please insert the 
exact date of the entry into force of the 
amending Regulation)]. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
perioodi lõppu. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, kui Euroopa Parlament 
või nõukogu ei esita selle pikendamise 
kohta vastuväidet hiljemalt kolm kuud 
enne kõnealuse perioodi lõppemist. 

Or. sv

Selgitus

Volitust võtta vastu delegeeritud õigusakte piiratakse viie aastani, jättes võimaluse seda 
kooskõlas teiste statistika valdkonnas kehtivate seadusandlike aktidega muuta. Need 
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delegeeritud õigusaktid ei tekita liikmesriikidele märkimisväärset lisakoormust.

Muudatusettepanek 43
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) 638/2004
Artikkel 13a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 3 lõike 4, artikli 6 lõike 2, artikli 
10 lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 12 lõike 1 
punkti a ja lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast seda, kui õigusakt 
on Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehtud, esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu taotlusel kahe kuu võrra.”.

6. Artikli 3 lõike 4, artikli 6 lõike 2, artikli 
10 lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 12 lõike 1 
punkti a ja lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
õigusakt on Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tehtud, esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu taotlusel kolme kuu võrra.”.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 3 lõike 4, artikli 6 lõike 2, artikli 
10 lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 12 lõike 1 
punkti a ja lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast seda, kui õigusakt 
on Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehtud, esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 

6. Artikli 3 lõike 4, artikli 6 lõike 2, artikli 
10 lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 12 lõike 1 
punkti a ja lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
õigusakt on Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tehtud, esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 



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

ET

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu taotlusel kahe kuu võrra.”.

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu taotlusel kolme kuu võrra.”.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 638/2004 
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui komitee arvamust ei esita, ei võta 
komisjon rakendusakti eelnõu vastu ning 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

Or. en

Selgitus

See tagab vastavuse üldise komiteemenetluse määrusega.


