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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden välistä 
tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 638/2004 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan 
siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi, tullihallinnolta 
saatavien tietojen toimittamiseksi, salassapidettävien tietojen vaihtamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon määrittelemiseksi
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0578),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0242/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 

(6) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
tehokkaimmalla asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
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parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komission olisi varmistettava, ettei 
näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille ja vastaajayksiköille.

(7) Komission olisi varmistettava, ettei 
näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille ja vastaajayksiköille ja että 
kustannukset pysyvät mahdollisimman 
alhaisina.

Or. de

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 
N:o 638/2004 yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se 
voi hyväksyä tietojen keruuta koskevat 
järjestelyt ja erityisesti käytettävät koodit, 
yritysten ominaisuustietojen mukaan 
jaoteltujen kauppaa koskevien vuosittaisten 
tilastojen keruuta koskevat tekniset 
säännökset sekä toimenpiteet, jotka ovat 
tarpeen laatukriteerien mukaisen tilastojen 
laadun varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi 
käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

(8) Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 
N:o 638/2004 yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se 
voi hyväksyä tietojen keruuta koskevat 
järjestelyt ja erityisesti käytettävät koodit, 
yritysten ominaisuustietojen mukaan 
jaoteltujen kauppaa koskevien vuosittaisten 
tilastojen keruuta koskevat tekniset 
säännökset sekä toimenpiteet, jotka ovat 
tarpeen laatukriteerien mukaisen maksutta 
toimitettavien tilastojen laadun 
varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi 
käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.



PR\1007726FI.doc 7/12 PE521.716v02-00

FI

Or. de

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tulliselvitysjärjestelyjen 
yksinkertaistukset ovat johtaneet siihen, 
että tullin tasolla ei ole saatavilla 
tilastotietoja tullimenettelyssä olevista 
tavaroista. Tietojen kattavuuden 
varmistamiseksi kyseisten tavaroiden 
liikkuminen olisi sisällytettävä Intrastat-
järjestelmään.

(12) Tulliselvitysjärjestelyjen 
yksinkertaistukset ovat johtaneet siihen, 
että tullin tasolla ei ole saatavilla 
tilastotietoja tullimenettelyssä olevista 
tavaroista. Tietojen kattavuuden 
varmistamiseksi kyseisten tavaroiden 
liikkuminen olisi sisällytettävä Intrastat-
järjestelmään ja lisäkustannusten 
aiheutumista olisi vältettävä 
mahdollisimman pitkälti.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen 
laatua.

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin 
liittyvien salassapidettävien tietojen 
vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden 
välillä ja sen olisi oltava maksutonta, jotta 
voitaisiin tehostaa näiden tilastojen 
kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai 
parantaa kyseisten tilastojen laatua.

Or. de
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kansalliselta tullihallinnolta 
saatavien tietojen toimittamisesta ei pitäisi 
aiheutua maksuja jäsenvaltioille, unionin 
toimielimille eikä virastoille.

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
9 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tilastoista 11 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/2009(*) 3 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen salassapidettävien tietojen 
pelkästään tilastotarkoituksiin tapahtuva 
vaihto sallitaan kunkin jäsenvaltion asiaan 
liittyvien kansallisten viranomaisten 
välillä, kun kyseinen vaihto edistää 
jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa 
koskevien Euroopan tilastojen tehokasta 
kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai 
parantaa niiden laatua.

Euroopan tilastoista 11 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 223/2009(*) 3 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen salassapidettävien tietojen 
pelkästään tilastotarkoituksiin tapahtuva 
maksuton vaihto sallitaan kunkin 
jäsenvaltion asiaan liittyvien kansallisten 
viranomaisten välillä, kun kyseinen vaihto 
edistää jäsenvaltioiden välistä 
tavarakauppaa koskevien Euroopan 
tilastojen tehokasta kehittämistä, 
tuottamista ja jakelua tai parantaa niiden 
laatua. Tässä yhteydessä hallinnollinen 
rasite on minimoitava.

Or. de
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
9 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Salassapidettäviä tietoja hankkineiden 
kansallisten viranomaisten on käsiteltävä 
kyseisiä tietoja salassapidettävinä ja 
käytettävä niitä yksinomaan 
tilastotarkoituksiin.

Salassapidettäviä tietoja hankkineiden 
kansallisten viranomaisten on käsiteltävä 
kyseisiä tietoja salassapidettävinä ja 
käytettävä niitä yksinomaan 
tilastotarkoituksiin. Ne eivät saa toimittaa 
tällaisia tietoja millekään muulle 
organisaatiolle.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 13 a artiklan 
mukaisesti näiden Intrastatin 
kattavuusasteiden mukauttamiseksi 
tekniseen ja taloudelliseen kehitykseen, 
aina kun niitä on mahdollista alentaa siten, 
että tilastot ovat kuitenkin edelleen 
voimassa olevien laatuindikaattorien ja 
-normien mukaisia.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 13 a artiklan 
mukaisesti näiden Intrastatin 
kattavuusasteiden mukauttamiseksi 
tekniseen ja taloudelliseen kehitykseen, 
aina kun niitä on mahdollista alentaa siten, 
että tilastojen laatu säilyy kuitenkin 
edelleen asianmukaisena.”

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 638/2004
11 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(6 a) Korvataan 11 artikla seuraavasti:
11 artikla ”11 artikla

Tilastotietojen luottamuksellisuus Tilastotietojen luottamuksellisuus

Kansalliset viranomaiset voivat ainoastaan 
tilastotiedot toimittaneiden osapuolten 
pyynnöstä päättää, jaellaanko sellaisia 
tilastotietoja, jotka saattavat mahdollistaa 
näiden osapuolten tunnistamisen, tai 
muutetaanko näitä tilastotietoja siten, ettei 
niiden jakelu vaaranna tilastotietojen 
luottamuksellisuutta.

Kansalliset viranomaiset voivat ainoastaan 
tilastotiedot toimittaneiden osapuolten 
pyynnöstä päättää, jaellaanko sellaisia 
tilastotietoja, jotka saattavat mahdollistaa 
näiden osapuolten tunnistamisen, tai 
muutetaanko näitä tilastotietoja siten, ettei 
niiden jakelu vaaranna tilastotietojen 
luottamuksellisuutta. Kansallisten 
viranomaisen on varmistettava, että 
tilastolliset edut ovat selvästi suuremmat 
kuin tietoja toimittavalle osapuolelle tai 
tietoja toimittaville osapuolille 
mahdollisesti aiheutuvat haitalliset 
vaikutukset.”

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tekniset 
säännökset näiden tilastojen laatimista 
varten.

”Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tekniset 
säännökset näiden tilastojen kaikkein 
taloudellisinta laatimista varten.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

Nämä täytäntöönpanosäännökset 
hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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noudattaen.” noudattaen.”

Or. de

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
13 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen laatukriteerien mukaisen 
tilastojen laadun varmistamiseksi.

4. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen laatukriteerien mukaisen 
tilastojen laadun varmistamiseksi. Tässä 
yhteydessä on vältettävä suhteettoman 
korkeiden kustannusten aiheutumista 
kansallisille tilastoviranomaisille.

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
13 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti 
siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, 
ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille tai vastaajille.

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti 
siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, 
ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta eikä 
suhteettoman korkeita kustannuksia 
jäsenvaltioille tai vastaajille.

Or. de
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 638/2004
13 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 tai 
5 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan tai 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

6. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 
6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 tai 
5 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan tai 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.”

Or. en


