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Tarkistus 15
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(6) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
ilmoitettava etukäteen jäsenvaltioille, 
keitä kuullaan ja millä perusteella, jotta 
voidaan varmistaa puolueettomuuden 
kunnioittaminen ja vältytään 
mahdollisilta eturistiriidoilta. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 16
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komission olisi varmistettava, ettei 
näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille ja vastaajayksiköille.

(7) Komission olisi varmistettava, ettei 
näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta tai 
lisäkustannuksia jäsenvaltioille ja 
vastaajayksiköille.

Or. en
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Tarkistus 17
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan tilastojärjestelmän 
rakenteen uudistamiseen tähtäävällä 
strategialla pyritään parantamaan 
koordinointia ja kumppanuutta luomalla 
Euroopan tilastojärjestelmään selkeä 
pyramidirakenne; sen mukaisesti Euroopan 
tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/20099

perustetulla Euroopan tilastojärjestelmää 
käsittelevällä komitealla olisi oltava 
neuvoa-antava rooli, ja sen olisi 
avustettava komissiota tämän käyttäessä 
täytäntöönpanovaltaansa.

(10) Euroopan tilastojärjestelmän 
rakenteen uudistamiseen tähtäävällä 
strategialla pyritään parantamaan 
koordinointia ja kumppanuutta luomalla 
Euroopan tilastojärjestelmään selkeä 
pyramidirakenne; sen mukaisesti Euroopan 
tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/20099

perustetulla Euroopan tilastojärjestelmää 
käsittelevällä komitealla olisi oltava 
neuvoa-antava rooli, ja sen olisi 
avustettava komissiota tämän käyttäessä 
täytäntöönpanovaltaansa. Kansallisten 
viranomaisten ja Eurostatin välisen 
koordinoinnin parantaminen on tärkeässä 
asemassa laadukkaampien tilastotietojen 
tuottamiseksi Euroopan unionissa.

__________________ __________________
9 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164. 9 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. en

Tarkistus 18
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetusta (EY) N:o 638/2004 olisi 
muutettava korvaamalla viittaus Intrastat-
komiteaan viittauksella Euroopan 
tilastojärjestelmää käsittelevään komiteaan.

(11) Asetusta (EY) N:o 638/2004 olisi 
muutettava korvaamalla viittaus Intrastat-
komiteaan viittauksella Euroopan 
tilastojärjestelmää käsittelevään komiteaan. 
ESS-komitean on säilytettävä sama 
Intrastat-komitean rakenne, mikä 
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tarkoittaa yhtä jäsentä kutakin 
jäsenvaltiota kohti.

Or. en

Tarkistus 19
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tulliselvitysjärjestelyjen 
yksinkertaistukset ovat johtaneet siihen, 
että tullin tasolla ei ole saatavilla 
tilastotietoja tullimenettelyssä olevista 
tavaroista. Tietojen kattavuuden 
varmistamiseksi kyseisten tavaroiden 
liikkuminen olisi sisällytettävä Intrastat-
järjestelmään.

(12) Tulliselvitysjärjestelyjen 
yksinkertaistukset ovat johtaneet siihen, 
että tullin tasolla ei ole saatavilla 
tilastotietoja tullimenettelyssä olevista 
tavaroista. Tietojen kattavuuden 
varmistamiseksi kyseisten tavaroiden 
liikkuminen olisi sisällytettävä Intrastat-
järjestelmään. Tietojen olisi oltava 
”yksisuuntaisen raportoinnin” 
periaatteen mukaisia, eli tietojen olisi 
oltava ainoastaan vientiyritysten keräämiä 
edellyttäen, että tietojen laatu voidaan 
taata. 

Or. en

Tarkistus 20
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua.

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua. Yritysten väliseen 
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luottamuksellisten tietojen vaihtoon olisi 
kuitenkin suhtauduttava varovaisesti, eikä 
se saa lisätä itsessään yritysten 
hallinnollista rasitetta.

Or. en

Tarkistus 21
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua.

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua. Salassapidettävien tietojen 
vaihtamista on rajoitettava viiteen 
vuoteen. Tietojen vaihtamisen on oltava 
vapaaehtoista eikä pakollista.

Or. sv

Tarkistus 22
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua.

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jos on tarpeen tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua. Tietojen vaihdosta ei saa aiheutua 
lisäkustannuksia tai hallinnollista 
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lisärasitetta jäsenvaltioille tai 
vastajaayksiköille.

Or. en

Tarkistus 23
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua.

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua tai edistää verohallintojen työtä 
jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 24
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tilastollisen arvon määritelmää olisi 
selkiytettävä, ja se olisi saatettava EU:n 
ulkopuolisen kaupan tilastoissa käytettävän 
vastaavan tietoyksikön määritelmän 
mukaiseksi.

(14) Tilastollisen arvon määritelmää olisi 
selkiytettävä, ja se olisi saatettava EU:n 
ulkopuolisen kaupan tilastoissa käytettävän 
vastaavan tietoyksikön määritelmän 
mukaiseksi. Yhdenmukaiset määritelmät 
ovat välttämättömiä hyvin toimivalle ja 
kitkattomalle rajatylittävälle 
kaupankäynnille ja erityisen tärkeitä 
ennakkoedellytyksenä sille, että erilaiset 
kansalliset viranomaiset voivat tulkita 
yhdenmukaisesti yritysten rajatylittävään 
toimintaan vaikuttavia sääntöjä.



PE523.048v01-00 8/20 AM\1009472FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 25
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tilastollisen arvon määritelmää olisi 
selkiytettävä, ja se olisi saatettava EU:n 
ulkopuolisen kaupan tilastoissa käytettävän 
vastaavan tietoyksikön määritelmän 
mukaiseksi.

(14) Tilastollisen arvon määritelmää on 
selkiytettävä, ja se olisi saatettava EU:n 
ulkopuolisen kaupan tilastoissa käytettävän 
vastaavan tietoyksikön määritelmän 
mukaiseksi, jotta voidaan taata parempi 
EU:n sisäisen kaupan tilastotietojen 
vertailtavuus EU:n ulkoisen kaupan 
tilastotietojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 26
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
tarpeen ja aiheellista vahvistaa säännöt 
tullihallinnolta saatujen tietojen 
toimittamisesta, salassapidettävien tietojen 
vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä ja 
tilastollisen arvon määrittelemisestä EU:n 
sisäisen kaupan tilastojen alalla. Tässä 
asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
ylitetä sitä, mikä on tarpeen edellä 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.

(15) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
tarpeen ja aiheellista vahvistaa 
yhdenmukaiset säännöt tullihallinnolta 
saatujen tietojen toimittamisesta, 
salassapidettävien tietojen vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon 
määrittelemisestä EU:n sisäisen kaupan 
tilastojen alalla. Tässä asetuksessa ei 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen edellä tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 27
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden taloustilanteen ja 
koordinointitoimenpiteiden Euroopan 
laajuisen vahvistamisen valossa on syytä 
kehittää yhdennetty lähestymistapa ja 
entistä luotettavampia 
tilastoindikaattoreita käyttöönotettujen 
politiikkojen hyödyntämiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti.

Or. fr

Tarkistus 28
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Euroopan unionin kansalaisten ja 
jäsenvaltioiden tietosuojassa äskettäin 
havaittujen puutteiden vuoksi olisi 
salassapidettävien tilastotietojen, 
talousalan salassapidettävät tilastotiedot 
mukaan lukien, siirtotapojen 
turvallisuutta parannettava.

Or. fr

Tarkistus 29
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Asetus (EY) N:o 638/2004
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tullin on toimitettava sellaisia lähteviä 
ja saapuvia tavaroita, joihin sovelletaan 
tullin tai verotuksen tarpeisiin yhtenäistä 
hallinnollista asiakirjaa, koskevat 
tilastotiedot suoraan kansallisille 
viranomaisille vähintään kerran kuussa.”

2. Tullin on toimitettava sellaisia lähteviä 
ja saapuvia tavaroita, joihin sovelletaan 
tullin tai verotuksen tarpeisiin yhtenäistä 
hallinnollista asiakirjaa, koskevat 
tilastotiedot suoraan kansallisille 
viranomaisille kerran kuussa.”

Or. en

Tarkistus 30
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
9 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tilastoista 
11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 223/2009(*) 3 artiklan 
7 kohdassa määriteltyjen salassapidettävien 
tietojen pelkästään tilastotarkoituksiin 
tapahtuva vaihto sallitaan kunkin 
jäsenvaltion asiaan liittyvien kansallisten 
viranomaisten välillä, kun kyseinen vaihto 
edistää jäsenvaltioiden välistä 
tavarakauppaa koskevien Euroopan 
tilastojen tehokasta kehittämistä, 
tuottamista ja jakelua tai parantaa niiden 
laatua.

Euroopan tilastoista 
11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 223/2009(*) 3 artiklan 
7 kohdassa määriteltyjen salassapidettävien 
tietojen pelkästään tilastotarkoituksiin 
tapahtuva vaihto sallitaan kunkin 
jäsenvaltion asiaan liittyvien kansallisten 
viranomaisten välillä, kun kyseinen vaihto 
edistää jäsenvaltioiden välistä 
tavarakauppaa koskevien Euroopan 
tilastojen tehokasta kehittämistä, 
tuottamista ja jakelua tai parantaa niiden 
laatua. Salassapidettävien tietojen 
vaihtamista on rajoitettava viiteen 
vuoteen. Tietojen vaihtamisen on oltava 
vapaaehtoista eikä pakollista.

__________________ __________________
(*) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164. (*) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. sv
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Perustelu

Salassapidettävien tietojen vaihtamista koskevaa ehdotusta on rajoitettava ajallisesti viiteen 
vuoteen, jotta voidaan ottaa huomioon sen kokeiluhankkeen tulokset, joka koskee 
mikrotietojen vaihtoa Simstat (Single Market Statistics) -hankkeen kehyksessä. Tarkistuksessa 
selvennetään, että tietojen vaihtamisen on oltava vapaaehtoista eikä sitä pidä voida tulkita 
pakolliseksi.

Tarkistus 31
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
9 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tilastoista 11 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/2009(*) 3 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen salassapidettävien tietojen 
pelkästään tilastotarkoituksiin tapahtuva 
vaihto sallitaan kunkin jäsenvaltion asiaan 
liittyvien kansallisten viranomaisten 
välillä, kun kyseinen vaihto edistää 
jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa 
koskevien Euroopan tilastojen tehokasta 
kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai 
parantaa niiden laatua.

Euroopan tilastoista 11 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/2009(*) 3 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen salassapidettävien tietojen 
pelkästään tilastotarkoituksiin tapahtuva 
vaihto sallitaan kunkin jäsenvaltion asiaan 
liittyvien kansallisten viranomaisten 
välillä, kun voidaan osoittaa, että kyseinen 
vaihto edistää jäsenvaltioiden välistä 
tavarakauppaa koskevien Euroopan 
tilastojen tehokasta kehittämistä, 
tuottamista ja jakelua tai parantaa niiden 
laatua. Tietojen vaihdosta ei saa aiheutua 
lisäkustannuksia tai hallinnollista 
lisärasitetta jäsenvaltioille tai 
vastaajayksiköille.

__________________ __________________

(*) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.” (*) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.”

Or. en

Tarkistus 32
Liem Hoang Ngoc
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
9 a artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tilastoista 11 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/2009(*) 3 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen salassapidettävien tietojen 
pelkästään tilastotarkoituksiin tapahtuva 
vaihto sallitaan kunkin jäsenvaltion asiaan 
liittyvien kansallisten viranomaisten 
välillä, kun kyseinen vaihto edistää 
jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa 
koskevien Euroopan tilastojen tehokasta 
kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai 
parantaa niiden laatua.

Euroopan tilastoista 11 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/2009(*) 3 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen salassapidettävien tietojen 
tilastotarkoituksiin tapahtuva vaihto 
sallitaan kunkin jäsenvaltion asiaan 
liittyvien kansallisten viranomaisten 
välillä, kun kyseinen vaihto edistää 
jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa 
koskevien Euroopan tilastojen tehokasta 
kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai 
parantaa niiden laatua. Lisäksi jäsenvaltiot 
voivat sallia salassapidettävien tietojen 
verotustarkoituksiin tai 
korkeakoulututkimuksen parantamiseksi 
tapahtuvan vaihdon asiaankuuluvien 
oikeusviranomaisten valvonnassa ja 
tilastojen luottamuksellisuuden 
periaatetta noudattaen.

__________________ __________________
(*) EYVL L 87, 31.3.2009, s. 164.” (*) EYVL L 87, 31.3.2009, s. 164.”

Or. fr

Tarkistus 33
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Salassapidettäviä tietoja hankkineiden 
kansallisten viranomaisten on käsiteltävä 
kyseisiä tietoja salassapidettävinä ja 

Salassapidettäviä tietoja hankkineiden 
kansallisten viranomaisten on käsiteltävä 
kyseisiä tietoja salassa pidettävinä.
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käytettävä niitä yksinomaan 
tilastotarkoituksiin.

Or. fr

Tarkistus 34
Syed Kamall, Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
9 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos tällaiset tiedot voivat olla hyödyksi 
yliopistojen tutkijoille, kansalliset 
viranomaiset voivat päättää näiden 
tietojen asettamisesta saataville 
edellyttäen, että yksityisyyttä ja 
luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä 
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
9 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Salassapidettäviä tietoja hankkineiden 
kansallisten viranomaisten on käsiteltävä 
kyseisiä tietoja salassapidettävinä ja 
käytettävä niitä yksinomaan 
tilastotarkoituksiin.

Salassapidettäviä tietoja hankkineiden 
kansallisten viranomaisten on käsiteltävä 
kyseisiä tietoja salassapidettävinä ja 
käytettävä niitä yksinomaan 
tilastotarkoituksiin. Kansalliset 
viranomaiset eivät saa siirtää tällaisia 
tietoja millekään muille kansainvälisille 
järjestöille.
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Or. en

Tarkistus 36
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin, 
kun laatuvaatimukset täytetään, 
yksinkertaistaa yksittäisistä 
vähämerkityksisistä liiketoimista 
toimitettavia tietoja. Siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
13 a artiklan mukaisesti näiden 
edellytysten määrittelemiseksi.”

5. Jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin, 
kun laatuvaatimukset täytetään, 
yksinkertaistaa yksittäisistä 
vähämerkityksisistä liiketoimista 
toimitettavia tietoja edellyttäen, että se ei 
vaikuta heikentävästi tilastotietojen 
laatuun. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 13 a artiklan 
mukaisesti näiden edellytysten 
määrittelemiseksi.”

Or. en

Tarkistus 37
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostatille) kuukausittaiset 
tiedot, jotka kattavat niiden 
kokonaistavarakaupan, ja käytettävä 
tarvittaessa estimaatteja. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti niiden 
kriteerien määrittelemiseksi, joiden 
mukaisia estimaattien tulosten on oltava.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Tarkistus 38
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004 
13 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti 
siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, 
ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille tai vastaajille.

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti 
siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, 
ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai 
vastaajille. Lisäksi komissio perustelee 
asianmukaisesti kyseisten delegoitujen 
säädösten toimet ja esittää jäsenvaltioiden 
myötävaikutuksella tiedot rasitteesta ja 
tuottamisen kustannuksista asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on yhdenmukainen muiden asiaankuuluvien tilastotietoja koskevien asetusten 
kanssa, ja sen avulla varmistetaan, ettei kansallisille tilastolaitoksille koidu kohtuutonta 
rasitetta komission pyynnöistä.

Tarkistus 39
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004 
13 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti 
siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, 
ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille tai vastaajille.

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti 
siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, 
ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille tai vastaajille. Lisäksi 
komissio perustelee asianmukaisesti 
kyseisten suunniteltujen delegoitujen 
säädösten toimet ja esittää jäsenvaltioiden 
myötävaikutuksella tiedot liittyvästä 
rasitteesta ja liittyvistä tuottamisen 
kustannuksista asetuksen (EY) 
N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille ei koidu hallinnollista lisärasitetta.

Tarkistus 40
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
13 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti 
siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, 
ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille tai vastaajille.

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti 
siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, 
ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta tai 
lisäkustannuksia jäsenvaltioille tai 
vastaajille.
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Tarkistus 41
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
13 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään 3 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdassa sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi … 
päivästä …kuuta …[(Publication office: 
please insert the exact date of the entry into 
force of the amending Regulation)].

3. Siirretään 3 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdassa sekä 12 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viiden vuoden ajaksi … päivästä …kuuta 
…[Publication office: please insert the 
exact date of the entry into force of this 
Regulation]. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. en

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa määräämättömäksi ajaksi valtaa antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 42
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
13 a artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään 3 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdassa sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi … 
päivästä …kuuta …[(Publication office: 
please insert the exact date of the entry into 
force of the amending Regulation)].

3. Siirretään 3 artiklan 4 kohdassa, 
6 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdassa sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä
komissiolle viiden vuoden ajaksi … 
päivästä …kuuta …[(Publication office: 
please insert the exact date of the entry into 
force of the amending Regulation)]. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä. 

Or. sv

Perustelu

Delegoitujen säädöksien antamista koskevaa valtaa rajoitetaan viiteen vuoteen, mitä on 
mahdollista muuttaa, muiden tilastoalaa koskevien lainsäädäntötoimien mukaisesti. 
Delegoitujen säädöksien ei pidä aiheuttaa merkittävää lisärasitusta jäsenvaltioille.

Tarkistus 43
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EY) 638/2004
13 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 
6artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 tai 
5kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan tai 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

6. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 tai 
5 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan tai 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 



AM\1009472FI.doc 19/20 PE523.048v01-00

FI

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Or. fr

Tarkistus 44
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
13 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 tai 
5 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan tai 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

6. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 tai 
5 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan tai 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.”

Or. en

Tarkistus 45
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta
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Asetus (EY) N:o 636/2004 
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos komitea ei anna lausuntoa, 
komissio ei hyväksy ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi ja tuolloin 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan yleisen komiteamenettelyä koskevan asetuksen 
noudattaminen.


