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Módosítás 15
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a releváns 
dokumentumokat az Európai Parlament és 
a Tanács részére.

(6) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A Bizottság a 
pártatlanság tiszteletben tartása és az 
esetleges összeférhetetlenségek elkerülése 
mellett előzetesen tájékoztatja a 
tagállamokat arról, hogy a 
konzultációban mely személyek és milyen 
alapon vesznek részt. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a releváns 
dokumentumokat az Európai Parlament és 
a Tanács részére.

Or. en

Módosítás 16
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltató egységekre.

(7) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős 
többletköltségeket vagy adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltató egységekre.

Or. en
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Módosítás 17
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az európai statisztikai rendszer új, a 
koordináció és a partnerség javítását célzó, 
egyértelmű piramisszerű felépítésére 
irányuló stratégiának megfelelően az 
európai statisztikákról szóló, 2009. március 
11-i 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel9 létrehozott európai 
statisztikai rendszer bizottságának kell (a 
továbbiakban: ESR-bizottság) tanácsadó 
szerepet betöltenie, és segítenie a 
Bizottságot végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlásában.

(10) Az európai statisztikai rendszer új, a 
koordináció és a partnerség javítását célzó, 
egyértelmű piramisszerű felépítésére 
irányuló stratégiának megfelelően az 
európai statisztikákról szóló, 2009. március 
11-i 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel9 létrehozott európai 
statisztikai rendszer bizottságának kell (a 
továbbiakban: ESR-bizottság) tanácsadó 
szerepet betöltenie, és segítenie a 
Bizottságot végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlásában. A nemzeti hatóságok és az 
Eurostat közötti koordináció javítása 
kulcsfontosságú az Európai Unió 
statisztikái színvonalának növelése 
szempontjából.

__________________ __________________
9 HL L 87., 2009.3.31., 164. o. 9 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

Or. en

Módosítás 18
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 638/2004/EK rendeletben az 
Intrastat-bizottságra való hivatkozás 
helyébe az európai statisztikai rendszer 
bizottságára történő hivatkozásnak kell 
lépnie.

(11) A 638/2004/EK rendeletben az 
Intrastat-bizottságra való hivatkozás 
helyébe az európai statisztikai rendszer 
bizottságára történő hivatkozásnak kell 
lépnie. Az európai statisztikai rendszer 
bizottságának összetétele az Intrastat 
Bizottságét követi, azaz minden tagállam 
egy taggal vesz részt benne.
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Módosítás 19
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A vámeljárások egyszerűsítése ahhoz 
vezetett, hogy a vámhatóságok szintjén 
nem áll rendelkezésre statisztikai adat a 
vámkezelés alatt álló árukról. Az adatok 
lefedettsége érdekében az említett 
árumozgást be kell vonni az Intrastat-
rendszerbe.

(12) A vámeljárások egyszerűsítése ahhoz 
vezetett, hogy a vámhatóságok szintjén 
nem áll rendelkezésre statisztikai adat a 
vámkezelés alatt álló árukról. Az adatok 
lefedettsége érdekében az említett 
árumozgást be kell vonni az Intrastat-
rendszerbe. A tájékoztatásnak az 
„egycsatornás jelentés” elvét kell 
követnie, azaz amennyiben az adatok 
minősége garantálható, az adatokat 
kizárólag az exportáló vállalatoknak kell 
gyűjtenie.

Or. en

Módosítás 20
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között az említett statisztika 
hatékony fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének, illetve minősége 
javításának céljából.

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között az említett statisztika 
hatékony fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének, illetve minősége 
javításának céljából. A bizalmas adatok 
vállalkozások közötti megosztása 
tekintetében azonban elővigyázatosan kell 
eljárni, és az nem róhat a vállalkozásokra 
adminisztratív többletterhet.
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Módosítás 21
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között az említett statisztika 
hatékony fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének, illetve minősége 
javításának céljából.

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között az említett statisztika 
hatékony fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének, illetve minősége 
javításának céljából. A bizalmas adatok 
cseréjét ötéves időtartamra kell korlátozni. 
Az információcserének önkéntes és nem 
kötelező jellegűnek kell lennie.

Or. sv

Módosítás 22
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között az említett statisztika 
hatékony fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének, illetve minősége 
javításának céljából.

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között szükség esetén az 
említett statisztika hatékony fejlesztésének, 
előállításának és közzétételének, illetve 
minősége javításának céljából. A csere a 
tagállamokra és az adatszolgáltató 
egységekre nem róhat többletköltségeket 
vagy adminisztratív többletterhet.

Or. en
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Módosítás 23
Liem Hoang Ngoc

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között az említett statisztika 
hatékony fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének, illetve minősége 
javításának céljából.

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között az említett statisztika 
hatékony fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének, illetve minősége 
javításának, illetve a tagállami 
adóigazgatás munkájának megkönnyítése
céljából.

Or. fr

Módosítás 24
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyértelművé kell tenni a statisztikai 
érték meghatározását és hozzá kell 
igazítani az EU-n kívüli kereskedelemre 
vonatkozó statisztika ezen adateleméhez.

(14) Egyértelművé kell tenni a statisztikai 
érték meghatározását és hozzá kell 
igazítani az EU-n kívüli kereskedelemre 
vonatkozó statisztika ezen adateleméhez. A 
határokon átnyúló kereskedelem 
megfelelő és zökkenőmentes működése 
szempontjából alapvetően fontosak az 
egységes fogalommeghatározások, 
továbbá különösen fontosak amiatt, hogy 
a különböző nemzeti hatóságok számára 
annak előfeltételét jelentik, hogy a 
vállalkozások határokon átnyúló 
tevékenységeire hatással bíró szabályokat 
egységesen értelmezzék.

Or. en



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

HU

Módosítás 25
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyértelművé kell tenni a statisztikai 
érték meghatározását és hozzá kell 
igazítani az EU-n kívüli kereskedelemre 
vonatkozó statisztika ezen adateleméhez.

(14) Egyértelművé kell tenni a statisztikai 
érték meghatározását és hozzá kell 
igazítani az EU-n kívüli kereskedelemre 
vonatkozó statisztika ezen adateleméhez
annak biztosítása érdekében, hogy az EU-
n belüli kereskedelemre vonatkozó 
statisztikák jobban összehasonlíthatóak 
legyenek az EU-n kívüli kereskedelemre 
vonatkozókkal.

Or. en

Módosítás 26
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az arányosság elvének megfelelően 
szükséges és helyénvaló szabályokat 
megállapítani a vámigazgatási szervek által 
szolgáltatandó adatokra, a bizalmas adatok 
tagállamok közötti cseréjére és az EU-n 
belüli kereskedelemre vonatkozó statisztika 
területén a statisztikai érték 
meghatározására vonatkozóan. E rendelet 
az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkének (4) bekezdésével összhangban 
nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

(15) Az arányosság elvének megfelelően 
szükséges és helyénvaló harmonizált 
szabályokat megállapítani a vámigazgatási 
szervek által szolgáltatandó adatokra, a 
bizalmas adatok tagállamok közötti 
cseréjére és az EU-n belüli kereskedelemre 
vonatkozó statisztika területén a statisztikai 
érték meghatározására vonatkozóan. E 
rendelet az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban nem lépi túl az adott 
célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en
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Módosítás 27
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Tekintettel a tagállamok gazdasági 
helyzetére és a koordinációs intézkedések 
európai szintű fokozására, az elfogadott 
politikák céljait a lehető legjobban 
szolgáló integrált megközelítés és még 
megbízhatóbb statisztikai mutatók 
kidolgozására van szükség;

Or. fr

Módosítás 28
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) miután a közelmúltban fény derült 
az európai polgárok és a tagállamok 
adatainak védelmével kapcsolatos 
jogsértésekre, az érzékeny statisztikai 
adatok – többek között a gazdasági adatok 
– továbbítási módjára vonatkozó 
biztonságot növelni kell;  

Or. fr

Módosítás 29
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
638/2004/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vám- vagy adócélokból az egységes 
vámokmány hatálya alá tartozó termékek 
kiszállítására és beérkezésére vonatkozó 
statisztikai adatokat a vámigazgatási 
szervek legalább havonta egyszer 
közvetlenül szolgáltatják a nemzeti 
hatóságoknak.

(2) A vám- vagy adócélokból az egységes 
vámokmány hatálya alá tartozó termékek 
kiszállítására és beérkezésére vonatkozó 
statisztikai adatokat a vámigazgatási 
szervek havonta egyszer közvetlenül 
szolgáltatják a nemzeti hatóságoknak.

Or. en

Módosítás 30
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megengedett az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 
3. cikke 7. pontjában meghatározott 
bizalmas adatoknak a tagállamok 
megfelelő nemzeti hatóságai közötti –
kizárólag statisztikai célból történő –
cseréje, ha az a tagállamok közötti 
termékforgalommal kapcsolatos 
statisztikák hatékony fejlesztését, 
előállítását és közzétételét, valamint 
minőségük javítását szolgálja.

Megengedett az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 
3. cikke 7. pontjában meghatározott 
bizalmas adatoknak a tagállamok 
megfelelő nemzeti hatóságai közötti –
kizárólag statisztikai célból történő –
cseréje, ha az a tagállamok közötti 
termékforgalommal kapcsolatos 
statisztikák hatékony fejlesztését, 
előállítását és közzétételét, valamint 
minőségük javítását szolgálja. A bizalmas 
adatok cseréjét ötéves időtartamra kell 
korlátozni. Az információcserének 
önkéntes és nem kötelező jellegűnek kell 
lennie.

__________________ __________________
(*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.” (*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.”

Or. sv
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Indokolás

A bizalmas adatok cseréjére vonatkozó javaslatot öt évre kell korlátozni annak érdekében, 
hogy a SIMSTAT (egységes piaci statisztikák) projekt részét képező, a mikroadatok cseréjére 
irányuló kísérleti tanulmány eredményeit figyelembe lehessen venni. A módosítás célja 
továbbá annak egyértelművé tétele, hogy az adatok cseréjének önkéntesnek kell lennie, és nem 
értelmezhető úgy, hogy az kötelező.

Módosítás 31
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megengedett az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 
3. cikke 7. pontjában meghatározott 
bizalmas adatoknak a tagállamok 
megfelelő nemzeti hatóságai közötti –
kizárólag statisztikai célból történő –
cseréje, ha az a tagállamok közötti 
termékforgalommal kapcsolatos 
statisztikák hatékony fejlesztését, 
előállítását és közzétételét, valamint 
minőségük javítását szolgálja.

Megengedett az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 
3. cikke 7. pontjában meghatározott 
bizalmas adatoknak a tagállamok 
megfelelő nemzeti hatóságai közötti –
kizárólag statisztikai célból történő –
cseréje, ha az bizonyíthatóan a tagállamok 
közötti termékforgalommal kapcsolatos 
statisztikák hatékony fejlesztését, 
előállítását és közzétételét, valamint 
minőségük javítását szolgálja. A csere a 
tagállamokra és az adatszolgáltató 
egységekre nem róhat többletköltségeket 
vagy adminisztratív többletterhet.

__________________ __________________

(*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.” (*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.”

Or. en

Módosítás 32
Liem Hoang Ngoc

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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638/2004/EK rendelet
9 a cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megengedett az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 
3. cikke 7. pontjában meghatározott 
bizalmas adatoknak a tagállamok 
megfelelő nemzeti hatóságai közötti –
kizárólag statisztikai célból történő –
cseréje, ha az a tagállamok közötti 
termékforgalommal kapcsolatos 
statisztikák hatékony fejlesztését, 
előállítását és közzétételét, valamint 
minőségük javítását szolgálja.

Megengedett az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 
3. cikke 7. pontjában meghatározott 
bizalmas adatoknak a tagállamok 
megfelelő nemzeti hatóságai közötti –
statisztikai célból történő – cseréje, ha az a 
tagállamok közötti termékforgalommal 
kapcsolatos statisztikák hatékony 
fejlesztését, előállítását és közzétételét, 
valamint minőségük javítását szolgálja. A 
tagállamok továbbá adóügyi célokból vagy 
a tudományos kutatás javítása érdekében 
is engedélyezhetik a bizalmas adatok 
cseréjét az illetékes igazságügyi hatóságok 
felügyelete mellett, a statisztikai adatok 
bizalmas kezelésének elvével 
összhangban;

__________________ __________________
(*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.” (*) HL L 87., 2009.3.31., 164. o.”

Or. fr

Módosítás 33
Liem Hoang Ngoc

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell 
kezelniük a kapott bizalmas információkat, 
és azokat kizárólag statisztikai célra 
használhatják.

A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell
kezelniük a kapott bizalmas információkat.

Or. fr
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Módosítás 34
Syed Kamall, Liem Hoang Ngoc

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon esetekben, amikor az adatok 
tudományos kutatók számára 
hasznosaknak bizonyulhatnak, a nemzeti 
hatóságok úgy határozhatnak, hogy ezen 
adatokat rendelkezésre bocsátják, feltéve, 
hogy a magánélet védelmére és a 
bizalmasságra vonatkozó szabályokat 
tiszteletben tartják.

Or. en

Módosítás 35
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell 
kezelniük a kapott bizalmas információkat, 
és azokat kizárólag statisztikai célra 
használhatják.

A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell 
kezelniük a kapott bizalmas információkat, 
és azokat kizárólag statisztikai célra 
használhatják. A nemzeti hatóságok ezeket 
az adatokat nem továbbíthatják 
semmilyen más nemzetközi szervezetnek 
sem.

Or. en
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Módosítás 36
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – c pont
638/2004/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok – bizonyos, a minőségi 
követelményeknek megfelelő feltételek 
mellett – a kis értékű egyedi ügyletek 
tekintetében egyszerűsíthetik a 
szolgáltatandó adatokat. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
feltételek meghatározásához.

(5) A tagállamok – bizonyos, a minőségi 
követelményeknek megfelelő feltételek 
mellett – a kis értékű egyedi ügyletek 
tekintetében egyszerűsíthetik a 
szolgáltatandó adatokat, ha az a 
statisztikák minőségét nem befolyásolja 
hátrányosan. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e feltételek meghatározásához.

Or. en

Módosítás 37
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – b pont
638/2004/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok havonta szolgáltatnak 
adatot a Bizottságnak (Eurostat) a teljes 
termékforgalmukról, szükség esetén 
becslések alkalmazásával. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 
kritériumok meghatározása céljából, 
amelyeknek a becslések eredményeinek 
meg kell felelniük.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en
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Módosítás 38
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet 
13 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése szerinti felhatalmazás 
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltatókra.

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése szerinti felhatalmazás 
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a 
tagállamokra és az adatszolgáltatókra, 
illetve a teher csökkentésére törekszenek.
Ezenfelül a Bizottság a tervezett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
foglalt intézkedéseket megfelelően 
megindokolja, és a tagállamoktól kapott 
információk figyelembevételével 
tájékoztatást nyújt a 223/2009/EK rendelet 
14 cikk (3) bekezdésében említett 
terhekről és előállítási költségekről.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a többi kapcsolódó statisztikai rendelettel, és biztosítja, hogy 
a Bizottság kérelmei ne rójanak indokolatlan terheket a nemzeti statisztikai hivatalokra.

Módosítás 39
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet 
13 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése szerinti felhatalmazás 
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltatókra.

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése szerinti felhatalmazás 
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltatókra. Ezenfelül a Bizottság a 
tervezett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban foglalt intézkedéseket 
megfelelően megindokolja, és a 
tagállamoktól kapott információk 
figyelembevételével tájékoztatást nyújt a 
223/2009/EK rendelet 14 cikk (3) 
bekezdésében említett bármely kapcsolódó 
teherről és előállítási költségről.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy semmilyen adminisztratív többletteher ne háruljon a vállalkozásokra, különösen 
a kkv-kra.

Módosítás 40
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése szerinti felhatalmazás 
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése szerinti felhatalmazás 
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős
többletköltségeket vagy adminisztratív 
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adatszolgáltatókra. többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltatókra.

Or. en

Módosítás 41
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság [Publication office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of the amending Regulation]-tól
kezdődően határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 3. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, 
a 10. cikk (3)–(5) bekezdésében, a 12. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában és (2) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(3) A Bizottság [Kiadóhivatal: kérjük, 
illessze be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát]-tól kezdődően 5 éves 
időtartamra szóló felhatalmazást kap a 3. 
cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (2) 
bekezdésében, a 10. cikk (3)–(5) 
bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában és (2) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időtartam vége előtt 3 hónappal –
kifogást emel a meghosszabbítás ellen.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak nem szabad határozatlan időre szóló felhatalmazást adni felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás 42
Olle Schmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság [Publication office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of the amending Regulation]-tól
kezdődően határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 3. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, 
a 10. cikk (3)–(5) bekezdésében, a 12. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában és (2) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(3) A Bizottság [Kiadóhivatal: kérjük, 
illessze be a módosító rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát]-tól
kezdődően 5 éves időtartamra szóló 
felhatalmazást kap a 3. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, 
a 10. cikk (3)–(5) bekezdésében, a 12. cikk
(1) bekezdésének a) pontjában és (2) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben 
az Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra. 

Or. sv

Indokolás

A statisztikai területre vonatkozó egyéb jogi aktusokkal összhangban a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás öt évre korlátozódik, a módosítás 
lehetősége mellett.  E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem róhatnak többletterhet a 
tagállamokra. 

Módosítás 43
Liem Hoang Ngoc

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
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12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három
hónappal meghosszabbodik.

Or. fr

Módosítás 44
Alfredo Pallone

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három
hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 45
Syed Kamall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
638/2004/EK rendelet 
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a bizottság nem nyilvánít 
véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el 
a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 
182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) 
bekezdésének harmadik albekezdése 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az általános komitológiai rendeletnek való megfelelést biztosítja.


