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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана 
с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на 
делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на 
определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, 
обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на 
статистическата стойност
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0578),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C7-0242/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A70000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и изготвянето на 

(6) От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на най-ефективното
експертно равнище. При подготвянето и 
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делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

изготвянето на делегирани актове 
Комисията следва да осигури 
едновременно, навременно и подходящо 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Комисията следва да гарантира, че 
делегираните актове не водят до 
значителна допълнителна 
административна тежест за държавите 
членки и отделните респонденти.

(7) Комисията следва да гарантира, че 
делегираните актове не водят до 
значителна допълнителна 
административна тежест за държавите 
членки и отделните респонденти и 
разходите остават възможно най-
ниски.

Or. de

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 638/2004, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия, с помощта на които тя 
може да приема разпоредбите за 
събиране на информация, по-специално 
по отношение на кодове, които да се 
използват, техническите разпоредби за 
съставянето на годишна статистика за 

(8) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 638/2004, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия, с помощта на които тя 
може да приема разпоредбите за 
събиране на информация, по-специално 
по отношение на кодове, които да се 
използват, техническите разпоредби за 
съставянето на годишна статистика за 
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търговията по характеристики на 
стопанската дейност и всички 
необходими мерки за гарантиране на 
качеството на предаваната статистика в 
съответствие с критериите за качество. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

търговията по характеристики на 
стопанската дейност и всички 
необходими мерки за гарантиране на 
качеството на безплатно предаваната 
статистика в съответствие с критериите 
за качество. Тези правомощия следва да 
се упражняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. de

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Опростявания на схемите за 
митническо оформяне доведоха до 
неналичност, на митническо ниво, на 
статистическа информация относно 
стоки под митнически процедури за 
преработка. За да се осигури обхват на 
данните, движението на тези стоки 
трябва да бъде включено в системата 
Интрастат.

(12) Опростявания на схемите за 
митническо оформяне доведоха до 
неналичност, на митническо ниво, на 
статистическа информация относно 
стоки под митнически процедури за 
преработка. За да се осигури обхват на 
данните, движението на тези стоки 
трябва да бъде включено в системата 
Интрастат, като се ограничават във 
възможно най-голяма степен всички 
допълнителни разходи.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Обменът на поверителни данни, 
отнасящи се до търговията в рамките на 
ЕС, следва да се разреши между 
държавите членки с цел повишаване на 

(13) Обменът на поверителни данни, 
отнасящи се до търговията в рамките на 
ЕС, следва да се разреши между 
държавите членки и да бъде безплатен
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ефективността на разработването, 
изготвянето и разпространението или за 
подобряване на качеството на тези 
статистически данни.

с цел повишаване на ефективността на 
разработването, изготвянето и 
разпространението или за подобряване 
на качеството на тези статистически 
данни.

Or. de

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Изпращането на информация от 
митническата администрация не 
следва да влече със себе си такси за 
държавите членки, институциите на 
Съюза или агенциите.

Or. de

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 9а – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обменът на поверителни данни, както е 
определен в член 3, параграф 7 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 г. относно европейската 
статистика (*), само за статистически 
цели, се разрешава между съответните 
национални органи на всяка държава 
членка, като той служи за ефективното 
разработване, изготвяне и 
разпространение на европейска 
статистика, свързана с търговията на 

Безплатният обмен на поверителни 
данни, както е определен в член 3, 
параграф 7 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 
европейската статистика (*), само за 
статистически цели, се разрешава между 
съответните национални органи на 
всяка държава членка, като той служи за 
ефективното разработване, изготвяне и 
разпространение на европейска 
статистика, свързана с търговията на 
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стоки между държавите членки, или 
подобрява нейното качество.

стоки между държавите членки, или 
подобрява значително нейното 
качество. Административната 
тежест се свежда до минимум.

Or. de

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 9а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните органи, които са 
получили поверителни данни, следва да 
третират тези данни като поверителна и 
да ги използват изключително за 
статистически цели.

Националните органи, които са 
получили поверителни данни, следва да 
третират тези данни като поверителна 
информация и да ги използват 
изключително за статистически цели. 
Такива данни не се предават на други 
организации.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема, в 
съответствие с член 13а, делегирани 
актове с цел да се адаптират тези 
равнища на обхващане на Интрастат 
към техническото и икономическото 
развитие, когато е възможно те да бъдат 
намалени, като същевременно се запазва 
статистиката, която отговаря на 
показателите за качество и 

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема, в 
съответствие с член 13а, делегирани 
актове, с цел да се адаптират тези 
равнища на обхващане на Интрастат 
към техническото и икономическото 
развитие, когато е възможно те да бъдат 
намалени, като същевременно се запазва 
статистиката със съответно ниво на
качеството.
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стандартите, които са в сила.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6а (нова)
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 11 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(6a) Член 11 се заменя със следното:
Член 11 „Член 11
Статистическа поверителност Статистическа поверителност

Единствено по искане на страните, 
предоставили информация, 
националните органи решават дали 
статистическите резултати, които могат 
да направят възможно 
идентифицирането на въпросния(те) 
доставчик(ци), да бъдат 
разпространявани или да бъдат 
изменени по начин, по който тяхното 
разпространение не засяга 
статистическата поверителност.

Единствено по искане на страните, 
предоставили информация, 
националните органи решават дали 
статистическите резултати, които могат 
да направят възможно 
идентифицирането на въпросния(те) 
доставчик(ци), да бъдат 
разпространявани или да бъдат 
изменени по начин, по който тяхното 
разпространение не засяга 
статистическата поверителност. 
Националните органи гарантират, че 
ползите за статистиката ще са 
много повече от отрицателните 
последици за страната(ите), 
предоставяща(и) информация.“

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква в)
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 12 – параграф 4 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема, посредством актове 
за изпълнение, технически разпоредби 
за събиране и обработка на тези 
статистически данни.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

Комисията приема, посредством актове 
за изпълнение, технически разпоредби 
за най-ефикасно събиране и обработка 
на тези статистически данни.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 14, 
параграф 2.

Or. de

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 13 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема чрез актове за 
изпълнение мерките, необходими за 
гарантиране на качеството на 
предаваните данни в съответствие с 
критериите за качество.

4. Комисията приема чрез актове за 
изпълнение мерките, необходими за 
гарантиране на качеството на 
предаваните данни в съответствие с 
критериите за качество, като се избягва 
натоварването с прекомерни разходи 
на националните статистически 
органи.

Or. de

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 13a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При упражняването на правомощията, 
делегирани в член 3, параграф 4, член 6, 

2. При упражняването на правомощията, 
делегирани в член 3, параграф 4, член 6, 
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параграф 2, член 10, параграфи 3, 4 и 5, 
член 12, параграф 1, буква а) и член 12, 
параграф 2, Комисията гарантира, че 
делегираните актове не водят до 
съществена допълнителна 
административна тежест за държавите 
членки и респондентите.

параграф 2, член 10, параграфи 3, 4 и 5, 
член 12, параграф 1, буква а) и член 12, 
параграф 2, Комисията гарантира, че 
делегираните актове не водят до 
съществена допълнителна 
административна тежест за държавите 
членки и респондентите и че това не е 
свързано с прекомерни разходи.

Or. de

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 638/2004
Член 13a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, член 6, параграф 2, член 10, 
параграфи 3, 4 и 5, член 12, параграф 1, 
буква а) и член 12, параграф 2, влиза в 
сила единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, член 6, параграф 2, член 10, 
параграфи 3, 4 и 5, член 12, параграф 1, 
буква а) и член 12, параграф 2, влиза в 
сила единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
три месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с три месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Or. en


