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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse 
statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile 
teatavate meetmete vastuvõtmiseks, samuti seoses teabe edastamisega tolliasutuste poolt,
konfidentsiaalsete andmete vahetamisega liikmesriikide vahel ja statistilise väärtuse 
määratlemisega
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0578),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0242/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) On eriti oluline, et komisjon korraldaks
asjakohaseid konsultatsioone
ettevalmistava töö käigus, sh ka ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 

(6) On eriti oluline, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sh kõige tõhusamal
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
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edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon peaks tagama, et kõnealuste 
delegeeritud õigusaktidega ei panda 
liikmesriikidele ja andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust.

(7) Komisjon peaks tagama, et kõnealuste 
delegeeritud õigusaktidega ei panda 
liikmesriikidele ja andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust ning et need jäävad kõige 
kulutõhusamatesse raamesse.

Or. de

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
638/2004 rakendamise ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et ta saaks kehtestada 
teabe kogumise korra, eelkõige kasutatavad 
koodid, tehnilised sätted kaubavahetuse 
aastastatistika koostamiseks ettevõtete 
tunnuste järgi ja meetmed tagamaks, et 
edastatava statistika kvaliteet vastab 
kvaliteedikriteeriumidele. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

(8) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
638/2004 rakendamise ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et ta saaks kehtestada 
teabe kogumise korra, eelkõige kasutatavad 
koodid, tehnilised sätted kaubavahetuse 
aastastatistika koostamiseks ettevõtete 
tunnuste järgi ja meetmed tagamaks, et 
edastatava tasuta statistika kvaliteet vastab 
kvaliteedikriteeriumidele. Neid volitusi 
tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011.

Or. de
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tollivormistuse lihtsustamise 
tulemusena ei ole tollil enam statistilist 
teavet tollimenetluse all olevate kaupade 
kohta. Andmete tagamiseks tuleks 
kõnealuste kaupade liikumine kaasata 
Intrastati süsteemi.

(12) Tollivormistuse lihtsustamise 
tulemusena ei ole tollil enam statistilist 
teavet tollimenetluse all olevate kaupade 
kohta. Andmete tagamiseks tuleks 
kõnealuste kaupade liikumine kaasata 
Intrastati süsteemi, piirates samas mis 
tahes täiendavaid kulusid nii palju kui 
võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada vahetada 
konfidentsiaalseid andmeid liidusisese 
kaubavahetuse statistika kohta, et 
parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või 
kõnealuse statistika kvaliteeti.

(13) Liikmesriikidel tuleks lubada tasuta
vahetada konfidentsiaalseid andmeid 
liidusisese kaubavahetuse statistika kohta, 
et parandada statistika arendamise 
tulemuslikkust, koostamist ja levitamist või 
kõnealuse statistika kvaliteeti.

Or. de

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Teabe edastamine riikide 
tolliasutuste poolt ei tohiks 
liikmesriikidele ja liidu institutsioonidele 
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või ametitele põhjustada mingeid kulusid.

Or. de

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 
(Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 
lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid 
andmeid lubatakse vahetada vaid 
statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi 
asjaomaste statistikaametite vahel, kui 
andmete vahetamine aitab kaasa 
liikmesriikidevahelist kaubavahetust 
käsitleva Euroopa statistika tõhusale 
arendamisele, kogumisele ja levitamisele 
või parandab selle kvaliteeti.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 
(Euroopa statistika kohta)(*) artikli 3 
lõikes 7 määratletud konfidentsiaalseid 
andmeid lubatakse tasuta vahetada vaid 
statistilisel eesmärgil iga liikmesriigi 
asjaomaste statistikaametite vahel, kui 
andmete vahetamine aitab kaasa 
liikmesriikidevahelist kaubavahetust 
käsitleva Euroopa statistika tõhusale 
arendamisele, kogumisele ja levitamisele 
või parandab märkimisväärselt selle 
kvaliteeti. Halduskoormus hoitakse 
seejuures minimaalne.

Or. de

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 9a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ametiasutused käsitlevad 
saadud konfidentsiaalseid andmeid 
konfidentsiaalselt ja kasutavad neid üksnes 
statistilisel eesmärgil.

Liikmesriikide ametiasutused käsitlevad 
saadud konfidentsiaalseid andmeid 
konfidentsiaalselt ja kasutavad neid üksnes 
statistilisel eesmärgil. Nad ei edasta 
selliseid andmeid ühelegi muule 
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organisatsioonile.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, 
et kohandada Intrastati kaetuse määrasid 
vastavalt tehnilisele ja majanduslikule 
arengule, kui nende määrade vähendamine 
osutub võimalikuks, säilitades samas 
statistiliste andmete vastavuse kehtivatele 
kvaliteedinäitajatele ja -standarditele.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, 
et kohandada Intrastati kaetuse määrasid 
vastavalt tehnilisele ja majanduslikule 
arengule, kui nende määrade vähendamine 
osutub võimalikuks, säilitades samas 
statistiliste andmete kvaliteedi asjakohase 
taseme.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 11 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

6 a) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:
Artikkel 11 „Artikkel 11
Statistiliste andmete konfidentsiaalsus Statistiliste andmete konfidentsiaalsus

Liikmesriikide ametiasutused otsustavad, 
kas statistilisi tulemusi, mis võimaldavad 
andmeesitaja(te) identifitseerimist, võib 
levitada või tuleb neid muuta nii, et nende 
levitamine ei ohustaks statistiliste andmete 
konfidentsiaalsust, üksnes juhul, kui 
andmeesitaja(d) seda nõuab(-nõuavad).

Liikmesriikide ametiasutused otsustavad, 
kas statistilisi tulemusi, mis võimaldavad 
andmeesitaja(te) identifitseerimist, võib 
levitada või tuleb neid muuta nii, et nende 
levitamine ei ohustaks statistiliste andmete 
konfidentsiaalsust, üksnes juhul, kui 
andmeesitaja(d) seda nõuab/nõuavad. 
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Liikmesriikide ametiasutused tagavad, et 
statistiline kasu ületab selgelt kahjulikud 
mõjud andmeesitaja(te)le.”

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
kõnealuse statistika koostamise tehnilised 
sätted.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
kõnealuse statistika majanduslikult kõige 
soodsama koostamise tehnilised sätted.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed, mis on vajalikud 
kvaliteedikriteeriumitekohaselt edastatava 
statistika kvaliteedi tagamiseks.

4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed, mis on vajalikud 
kvaliteedikriteeriumite kohaselt edastatava 
statistika kvaliteedi tagamiseks, kusjuures 
vältida tuleb ülemääraseid kulusid riiklike 
statistikaasutuste jaoks.

Or. de
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud 
delegeeritud volituste rakendamisel tagab 
komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust.

2. Artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 2, 
artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 12 lõike 
1 punktis a ja lõikes 2 osutatud 
delegeeritud volituste rakendamisel tagab 
komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust ning need ei too kaasa 
ülemääraseid kulusid.

Or. de

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 638/2004
Artikkel 13a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 3 lõike 4, artikli 6 lõike 2, artikli 
10 lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 12 lõike 1 
punkti a ja lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole
kahe kuu jooksul pärast seda, kui õigusakt 
on Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehtud, esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu taotlusel kahe kuu võrra.

6. Artikli 3 lõike 4, artikli 6 lõike 2, artikli 
10 lõigete 3, 4 ja 5 ning artikli 12 lõike 1 
punkti a ja lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole
kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
õigusakt on Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavaks tehtud, esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku 
pikendatakse Euroopa Parlamendi või 
nõukogu taotlusel kolme kuu võrra.

Or. en


