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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 
638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde
o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých 
opatření, předávání informací celními správami, výměnu důvěrných informací mezi 
členskými státy a definici statistické hodnoty
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0578),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0242/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(6) Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni s největším přínosem. Při přípravě
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas
a vhodným způsobem Evropskému 



PE521.638v02-00 6/12 PR\1007726CS.doc

CS

parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Komise by měla zajistit, aby tyto akty
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž pro členské státy a respondenty.

(7) Komise by měla zajistit, aby tyto akty
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž, ani vysoké náklady pro členské státy
a respondenty.

Or. de

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění nařízení (ES) č. 638/2004, 
měly by být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, aby mohla přijímat opatření
v souvislosti se shromažďováním 
informací, zejména pokud jde o kódy, jež 
mají být použity, technická ustanovení
v souvislosti se sestavováním ročních 
statistik obchodu podle podnikových 
ukazatelů a opatření nezbytná k zajištění 
kvality předávaných statistik v souladu
s kritérii kvality. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
(EU) č. 182/2011.

(8) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění nařízení (ES) č. 638/2004, 
měly by být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, aby mohla přijímat opatření
v souvislosti se shromažďováním 
informací, zejména pokud jde o kódy, jež 
mají být použity, technická ustanovení
v souvislosti se sestavováním ročních 
statistik obchodu podle podnikových 
ukazatelů a opatření nezbytná k zajištění 
kvality předávaných bezplatných statistik
v souladu s kritérii kvality. Tyto pravomoci 
by měly být vykonávány v souladu
s nařízením (EU) č. 182/2011.

Or. de
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Zjednodušení systému celního 
odbavení mělo na celní úrovni za následek 
ztrátu statistických informací o zboží
v procesu celních postupů. Aby byla 
zajištěna úplnost údajů, informace
o pohybu takového zboží by měly být 
zahrnuty v systému Intrastat.

(12) Zjednodušení systému celního 
odbavení mělo na celní úrovni za následek 
ztrátu statistických informací o zboží
v procesu celních postupů. Aby byla 
zajištěna úplnost údajů, informace
o pohybu takového zboží by měly být 
zahrnuty v systému Intrastat, přičemž 
veškeré dodatečné náklady by měly být 
omezeny na minimum.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena výměna důvěrných údajů 
týkajících se statistiky obchodu uvnitř EU
s cílem zvýšit efektivitu vývoje, tvorby
a šíření těchto statistik nebo jejich kvalitu.

(13) Mezi členskými státy by měla být 
povolena bezplatná výměna důvěrných 
údajů týkajících se statistiky obchodu 
uvnitř EU s cílem zvýšit efektivitu vývoje, 
tvorby a šíření těchto statistik nebo jejich 
kvalitu.

Or. de

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Předávání informací vnitrostátními 
celními správami by nemělo být pro 
členské státy, orgány Unie nebo agentury 
spojeno s žádnými poplatky.

Or. de

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výměna důvěrných údajů podle čl. 3 odst. 
7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009
o evropské statistice *) je výhradně pro 
statistické účely povolena mezi 
odpovědnými orgány členských států
v případech, kdy tato výměna přispívá ke 
zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření 
evropských statistik souvisejících
s obchodem mezi členskými státy nebo ke
zvýšení jejich kvality.

Bezplatná výměna důvěrných údajů podle 
čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 
11. března 2009 o evropské statistice *) je 
výhradně pro statistické účely povolena 
mezi odpovědnými orgány členských států
v případech, kdy tato výměna přispívá ke 
zvýšení efektivity vývoje, tvorby a šíření 
evropských statistik souvisejících
s obchodem mezi členskými státy nebo
k výraznému zvýšení jejich kvality. 
Související administrativní zátěž se omezí 
na minimum.

Or. de

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 9 a – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány, které obdrží důvěrné 
údaje, nakládají s těmito informacemi jako
s důvěrnými a používají je výhradně pro 
statistické účely.

Vnitrostátní orgány, které obdrží důvěrné 
údaje, nakládají s těmito informacemi jako
s důvěrnými a používají je výhradně pro 
statistické účely. Tyto údaje nesmí předat 
žádné jiné organizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 13a, aby přizpůsobila tyto míry 
pokrytí Intrastatu technickému
a hospodářskému vývoji, kdykoliv je 
možné tyto míry snížit a přitom zachovat 
statistiky splňující platná kritéria kvality
a standardy.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 13a, aby přizpůsobila tyto míry 
pokrytí Intrastatu technickému
a hospodářskému vývoji, kdykoliv je 
možné tyto míry snížit a přitom zachovat 
náležitou kvalitu statistik.“

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 11 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(6a) Článek 11 se nahrazuje tímto:
Článek 11 Článek 11
Statistická důvěrnost Statistická důvěrnost
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Pouze na žádost stran poskytujících 
informace rozhodnou vnitrostátní orgány
o tom, zda statistické výsledky, které 
mohou umožnit identifikaci uvedených 
stran, mají být šířeny nebo zda mají být 
upraveny tak, aby jejich šířením nebyla 
porušena statistická důvěrnost.

Pouze na žádost stran poskytujících 
informace rozhodnou vnitrostátní orgány
o tom, zda statistické výsledky, které 
mohou umožnit identifikaci uvedených 
stran, mají být šířeny nebo zda mají být 
upraveny tak, aby jejich šířením nebyla 
porušena statistická důvěrnost. 
Vnitrostátní orgány zajistí, aby statistické 
přínosy jednoznačně převažovaly nad 
negativními důsledky pro některou stranu 
či strany poskytující informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. c
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů technická ustanovení pro 
sestavování těchto statistik.
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 14 
odst. 2.

„Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů technická ustanovení pro 
nejhospodárnější sestavování těchto 
statistik.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 14 
odst. 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů opatření nezbytná pro 

4) „Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů opatření nezbytná pro 



PR\1007726CS.doc 11/12 PE521.638v02-00

CS

zajištění kvality předávaných statistik 
podle kritérií kvality.

zajištění kvality předávaných statistik 
podle kritérií kvality, na jejichž základě by 
však národním statistickým úřadům 
neměly vznikat nadměrné náklady.

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Při výkonu přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 
odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a)
a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž pro členské státy a respondenty.

2) Při výkonu přenesené pravomoci 
uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 
odst. 3, 4 a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a)
a odst. 2 Komise zajistí, aby tyto akty
v přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž, ani nadměrné náklady pro členské 
státy a respondenty.

Or. de

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 638/2004
Čl. 13a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4
a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4, čl. 6 odst. 2, čl. 10 odst. 3, 4
a 5 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
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této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.“

Or. en


