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Pozmeňujúci návrh 15
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri 
príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(6) Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 
Komisia by mala predtým informovať 
členské štáty o tom, s kým sa budú viesť 
konzultácie, a o tom, na akom základe sa 
zabezpečí dodržiavanie nestrannosti 
a zamedzí možným konfliktom záujmov.
Pri príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto 
delegované akty nespôsobovali značné 
dodatočné administratívne zaťaženie 
členských štátov a respondentov.

(7) Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto 
delegované akty nespôsobovali značné 
dodatočné náklady alebo administratívne 
zaťaženie členských štátov a respondentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Olle Schmidt
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V rámci stratégie pre novú štruktúru 
Európskeho štatistického systému (ďalej 
len „ESS“), ktorou sa má zlepšiť 
koordinácia a partnerstvo v jasnej 
pyramídovej štruktúre v rámci ESS, by mal 
Výbor pre Európsky štatistický systém 
(ďalej len „Výbor pre ESS“), zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o 
európskej štatistike9, plniť poradnú úlohu 
a pomáhať Komisii pri výkone jej 
vykonávacích právomocí.

(10) V rámci stratégie pre novú štruktúru 
Európskeho štatistického systému (ďalej 
len „ESS“), ktorou sa má zlepšiť 
koordinácia a partnerstvo v jasnej 
pyramídovej štruktúre v rámci ESS, by mal 
Výbor pre Európsky štatistický systém 
(ďalej len „Výbor pre ESS“), zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o 
európskej štatistike9, plniť poradnú úlohu 
a pomáhať Komisii pri výkone jej 
vykonávacích právomocí. Zlepšenie 
koordinácie medzi vnútroštátnymi 
orgánmi a Eurostatom je kľúčom 
k vytvoreniu kvalitnejšej štatistiky 
v Európskej únii.

__________________ __________________
9 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164. 9 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Na tento účel by sa malo nariadenie 
(ES) č. 638/2004 zmeniť tak, že sa odkaz 
na Výbor pre Intrastat nahradí odkazom na 
Výbor pre ESS.

(11) Na tento účel by sa malo nariadenie 
(ES) č. 638/2004 zmeniť tak, že sa odkaz 
na Výbor pre Intrastat nahradí odkazom na 
Výbor pre ESS. Výbor pre ESS by si mal 
zachovať rovnakú štruktúru, ako má 
Výbor pre Intrastat, tzn. jeden člen za 
každý členský štát.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Zjednodušenie systému colného 
vybavenia malo na colnej úrovni za 
následok stratu štatistických informácií 
o tovaroch v colnom režime zušľachťovací 
styk. Aby sa zabezpečila úplnosť údajov, 
informácie o pohybe takýchto tovarov by 
sa mali zahrnúť do systému Intrastat.

(12) Zjednodušenie systému colného 
vybavenia malo na colnej úrovni za 
následok stratu štatistických informácií 
o tovaroch v colnom režime zušľachťovací 
styk. Aby sa zabezpečila úplnosť údajov, 
informácie o pohybe takýchto tovarov by 
sa mali zahrnúť do systému Intrastat. 
Informácie by sa mali riadiť zásadou 
„jednosmerného oznamovania“, takže 
pokiaľ možno zaručiť kvalitu údajov, 
mali by tieto údaje zbierať len vyvážajúce 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ 
s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby 
a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu.

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ 
s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby 
a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu. 
Výmena dôverných údajov medzi 
spoločnosťami by sa však mala 
uskutočňovať obozretne a nemala by 
spôsobovať vyššie administratívne
zaťaženie spoločností.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ 
s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby 
a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu.

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ 
s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby 
a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu. 
Výmena dôverných údajov by mala byť 
obmedzená na obdobie piatich rokov. 
Výmena informácií by mala byť 
dobrovoľná, a nie povinná.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 22
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ 
s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby 
a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu.

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ, 
ak je to nevyhnutné na zvýšenie efektivity
vývoja, tvorby a šírenia týchto štatistík 
alebo ich kvality. Táto výmena by nemala 
spôsobovať dodatočné náklady ani 
administratívne zaťaženie členských 
štátov a respondentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Liem Hoang Ngoc
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ 
s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby 
a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu.

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ 
s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby 
a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu,
alebo s cieľom uľahčiť prácu daňových 
správ v členských štátoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Vymedzenie pojmu štatistickej 
hodnoty by sa malo objasniť a zosúladiť s 
vymedzením pojmu tohto dátového prvku 
v štatistike zahraničného obchodu EÚ.

(14) Vymedzenie pojmu štatistickej 
hodnoty by sa malo objasniť a zosúladiť s 
vymedzením pojmu tohto dátového prvku 
v štatistike zahraničného obchodu EÚ. 
Jednotné vymedzenia sú nevyhnutné pre 
správne fungujúci a bezproblémový 
cezhraničný obchod a sú mimoriadne 
dôležité ako predpoklad toho, aby si mohli
rôzne vnútroštátne orgány jednotne 
vykladať pravidlá, ktoré majú vplyv na 
cezhraničné činnosti podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Vymedzenie pojmu štatistickej 
hodnoty by sa malo objasniť a zosúladiť s 
vymedzením pojmu tohto dátového prvku 
v štatistike zahraničného obchodu EÚ.

(14) Vymedzenie pojmu štatistickej 
hodnoty sa musí objasniť a zosúladiť s 
vymedzením pojmu tohto dátového prvku 
v štatistike zahraničného obchodu EÚ, aby 
sa zaručila lepšia porovnateľnosť 
štatistiky obchodu v rámci EÚ so 
štatistikou zahraničného obchodu EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V súlade so zásadou proporcionality je 
nevyhnutné a vhodné stanoviť pravidlá 
podávania informácií zo strany colných 
orgánov, pravidlá výmeny dôverných 
informácií medzi členskými štátmi a 
vymedzenie pojmu štatistickej hodnoty v 
oblasti štatistiky o obchode vnútri EÚ. V 
súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o 
Európskej únii toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

(15) V súlade so zásadou proporcionality je 
nevyhnutné a vhodné stanoviť 
harmonizované pravidlá podávania 
informácií zo strany colných orgánov, 
pravidlá výmeny dôverných informácií 
medzi členskými štátmi a vymedzenie 
pojmu štatistickej hodnoty v oblasti 
štatistiky o obchode vnútri EÚ. V súlade s 
článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Sophie Auconie

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Vzhľadom na hospodársku situáciu 
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členských štátov a stupňovanie 
koordinačných opatrení na európskej 
úrovni je potrebné vypracovať
integrovaný prístup a vyvíjať čoraz 
spoľahlivejšie štatistické ukazovatele, aby 
čo najlepšie slúžili prijatým politikám.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Sophie Auconie

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Po nedávnom odhalení narušenia 
ochrany údajov európskych občanov 
a členských štátov je potrebné posilniť 
bezpečnosť spôsobov prenosu citlivých 
štatistických údajov vrátane 
hospodárskych údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Štatistické informácie o odosielaní 
a prijímaní tovarov, ktoré sú na colné a 
daňové účely predmetom jednotného 
colného dokladu, poskytujú colné orgány 
priamo vnútroštátnym orgánom najmenej 
raz za mesiac.

2. Štatistické informácie o odosielaní 
a prijímaní tovarov, ktoré sú na colné a 
daňové účely predmetom jednotného 
colného dokladu, poskytujú colné orgány 
priamo vnútroštátnym orgánom raz za 
mesiac.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výmena dôverných údajov podľa článku 3 
ods. 7 nariadenia európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 
o európskej štatistike (*) sa výlučne na 
štatistické účely povoľuje medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
členských štátov v prípadoch, v ktorých 
táto výmena prispieva k zvýšeniu 
efektívnosti vývoja, tvorby a šírenia 
európskej štatistiky týkajúcej sa obchodu 
s tovarom medzi členskými štátmi alebo 
k zvýšeniu jej kvality.

Výmena dôverných údajov podľa článku 3 
ods. 7 nariadenia európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 
o európskej štatistike (*) sa výlučne na 
štatistické účely povoľuje medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
členských štátov v prípadoch, v ktorých 
táto výmena prispieva k zvýšeniu 
efektívnosti vývoja, tvorby a šírenia 
európskej štatistiky týkajúcej sa obchodu 
s tovarom medzi členskými štátmi alebo 
k zvýšeniu jej kvality. Výmena dôverných 
údajov je obmedzená na obdobie piatich 
rokov. Výmena informácií je dobrovoľná, 
a nie povinná.

__________________ __________________

(*) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164 (*) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164

Or. sv

Odôvodnenie

Návrh na výmenu dôverných údajov musí byť obmedzený na päť rokov, aby bolo možné 
zohľadniť výsledok pilotnej štúdie o výmene mikroúdajov, ktorá je súčasťou projektu 
SIMSTAT (štatistika jednotného trhu). Cieľom pozmeňujúceho návrhu je tiež objasniť, že 
výmena údajov musí byť dobrovoľná a nesmie sa interpretovať ako povinná.

Pozmeňujúci návrh 31
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
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Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výmena dôverných údajov podľa článku 3 
ods. 7 nariadenia európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 
o európskej štatistike (*) sa výlučne na 
štatistické účely povoľuje medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
členských štátov v prípadoch, v ktorých 
táto výmena prispieva k zvýšeniu 
efektívnosti vývoja, tvorby a šírenia 
európskej štatistiky týkajúcej sa obchodu 
s tovarom medzi členskými štátmi alebo 
k zvýšeniu jej kvality.

Výmena dôverných údajov podľa článku 3 
ods. 7 nariadenia európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 
o európskej štatistike (*) sa výlučne na 
štatistické účely povoľuje medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
členských štátov v prípadoch, v ktorých sa 
preukáže, že táto výmena prispieva 
k zvýšeniu efektívnosti vývoja, tvorby 
a šírenia európskej štatistiky týkajúcej sa 
obchodu s tovarom medzi členskými štátmi 
alebo k zvýšeniu jej kvality. Táto výmena 
by nemala spôsobovať dodatočné náklady 
ani administratívne zaťaženie členských 
štátov a respondentov.

__________________ __________________

(*) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164. (*) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Liem Hoang Ngoc

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výmena dôverných údajov podľa článku 3 
ods. 7 nariadenia európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 
o európskej štatistike (*) sa výlučne na 
štatistické účely povoľuje medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
členských štátov v prípadoch, v ktorých 
táto výmena prispieva k zvýšeniu 
efektívnosti vývoja, tvorby a šírenia 
európskej štatistiky týkajúcej sa obchodu 

Výmena dôverných údajov podľa článku 3 
ods. 7 nariadenia európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 
o európskej štatistike (*) sa na štatistické 
účely povoľuje medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi členských štátov 
v prípadoch, v ktorých táto výmena 
prispieva k zvýšeniu efektívnosti vývoja, 
tvorby a šírenia európskej štatistiky 
týkajúcej sa obchodu s tovarom medzi 



PE523.048v01-00 12/19 AM\1009472SK.doc

SK

s tovarom medzi členskými štátmi alebo 
k zvýšeniu jej kvality.

členskými štátmi alebo k zvýšeniu jej 
kvality. Výmena dôverných údajov sa 
môže povoliť aj na daňové účely, a to zo 
strany členských štátov, alebo v záujme 
lepšieho akademického výskumu pod 
dohľadom príslušných súdnych orgánov 
a v súlade so zásadou dôvernosti 
štatistických údajov.

__________________ __________________
(*) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164. (*) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Liem Hoang Ngoc

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátne orgány, ktoré získali dôverné 
údaje, nakladajú s týmito informáciami 
dôverným spôsobom a používajú ich 
výlučne na štatistické účely.

Vnútroštátne orgány, ktoré získali dôverné 
údaje, nakladajú s týmito informáciami 
dôverným spôsobom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Syed Kamall, Liem Hoang Ngoc

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď možno preukázať 
užitočnosť takýchto údajov pre 
akademických výskumníkov, vnútroštátne 
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orgány môžu rozhodnúť o sprístupnení 
takýchto informácií, pokiaľ sa dodržia 
pravidlá v oblasti ochrany súkromia 
a zachovania dôvernosti údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátne orgány, ktoré získali dôverné 
údaje, nakladajú s týmito informáciami 
dôverným spôsobom a používajú ich 
výlučne na štatistické účely.

Vnútroštátne orgány, ktoré získali dôverné 
údaje, nakladajú s týmito informáciami 
dôverným spôsobom a používajú ich 
výlučne na štatistické účely. Vnútroštátne 
orgány neposkytujú tieto údaje žiadnym 
iným medzinárodným organizáciám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty môžu za určitých 
podmienok, ktoré spĺňajú kvalitatívne 
požiadavky, zjednodušiť informácie, ktoré 
sa majú poskytnúť o malých jednotlivých 
transakciách. Komisia je splnomocnená 
prijímať v súlade s článkom 13a 
delegované akty na vymedzenie týchto 
podmienok.

5. Členské štáty môžu za určitých 
podmienok, ktoré spĺňajú kvalitatívne 
požiadavky, zjednodušiť informácie, ktoré 
sa majú poskytnúť o malých jednotlivých 
transakciách bez škodlivého vplyvu na 
kvalitu štatistiky. Komisia je 
splnomocnená prijímať v súlade s článkom 
13a delegované akty na vymedzenie týchto 
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podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytujú Komisii 
(Eurostatu) mesačné výsledky, ktoré sa 
vzťahujú na ich celkový obchod s tovarom, 
ak je to nevyhnutné použitím odhadov. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 13a delegované akty na 
vymedzenie kritérií, s ktorými by mali byť 
v súlade výsledky odhadov.

2. Členské štáty musia poskytnúť Komisii 
(Eurostatu) mesačné výsledky, ktoré sa 
vzťahujú na ich celkový obchod s tovarom, 
ak je to nevyhnutné použitím odhadov. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 13a delegované akty na 
vymedzenie kritérií, s ktorými by mali byť 
v súlade výsledky odhadov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Syed Kamall

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 
ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 
12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, 
aby delegované akty nespôsobovali 
významné dodatočné administratívne
zaťaženie členských štátov a respondentov.

2. Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 
ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 
12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, 
aby delegované akty nespôsobovali 
významné dodatočné zaťaženie členských 
štátov a respondentov a aby sa zaťaženie 
znižovalo. Komisia navyše riadne 
odôvodní opatrenia v týchto delegovaných 
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aktoch a poskytne informácie za prispenia 
členských štátov o zaťažení a nákladoch 
na tvorbu štatistík, ako je uvedené 
v článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 223/2009.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s inými súvisiacimi nariadeniami o štatistike a zabezpečí 
sa ním, že národné štatistické úrady nebudú neoprávnene zaťažené požiadavkami Komisie.

Pozmeňujúci návrh 39
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 
ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 
12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, 
aby delegované akty nespôsobovali 
významné dodatočné administratívne 
zaťaženie členských štátov a respondentov.

2. Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 
ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 
12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, 
aby delegované akty nespôsobovali 
významné dodatočné administratívne 
zaťaženie členských štátov a respondentov. 
Komisia navyše riadne odôvodní 
opatrenia v týchto zamýšľaných 
delegovaných aktoch a poskytne 
informácie za prispenia členských štátov 
o akomkoľvek súvisiacom zaťažení 
a nákladoch na tvorbu štatistík, ako je 
uvedené v článku 14 ods. 3 nariadenia 
(ES) č. 223/2009.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na spoločnosti nekládlo žiadne dodatočné administratívne zaťažene, a to 
najmä na MSP.
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Pozmeňujúci návrh 40
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 
ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 
12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, 
aby delegované akty nespôsobovali 
významné dodatočné administratívne 
zaťaženie členských štátov a respondentov.

2. Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 
ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 
12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, 
aby delegované akty nespôsobovali 
významné dodatočné náklady alebo 
administratívne zaťaženie členských štátov 
a respondentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Syed Kamall

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, 
článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 
písm. a) a ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od (Úrad pre publikácie: 
vložiť dátum nadobudnutia účinnosti 
nariadenia o zmene).

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, 
článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 
písm. a) a ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [Úrad pre 
publikácie: vložiť dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia]. Komisia 
predloží správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr 9 mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predĺži o rovnaké obdobie, ak Európsky 
parlament alebo Rada najneskôr 3 
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mesiace pred koncom každého obdobia 
nepodajú námietku proti takémuto 
predĺženiu.

Or. en

Odôvodnenie

Komisii by sa nemala udeliť právomoc prijímať delegované akty na neurčité obdobie.

Pozmeňujúci návrh 42
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, 
článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 
písm. a) a ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od (Úrad pre publikácie: 
vložiť dátum nadobudnutia účinnosti 
nariadenia o zmene).

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2, 
článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 
písm. a) a ods. 2 sa Komisii udeľuje na
obdobie piatich rokov od (Úrad pre 
publikácie: vložiť dátum nadobudnutia 
účinnosti nariadenia o zmene). Komisia 
predloží správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predĺži o rovnaké obdobie, ak Európsky 
parlament alebo Rada najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia 
nepodajú námietku proti takémuto 
predĺženiu. 

Or. sv

Odôvodnenie

Právomoc prijímať delegované akty je obmedzená na päťročné obdobie s možnosťou zmeny, 
v súlade s ďalšími legislatívnymi aktmi v oblasti štatistiky. Tieto delegované akty nesmú viesť 
k žiadnemu ďalšiemu zaťaženiu členských štátov.
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Pozmeňujúci návrh 43
Liem Hoang Ngoc

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 
a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 
a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Alfredo Pallone

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 
a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 
a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
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Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Syed Kamall

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, 
Komisia neprijme návrh vykonávacieho 
aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí 
pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Tým sa zaistí súlad so všeobecným nariadením o komitológii.


