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JELENTÉSTERVEZET
a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 
638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási 
szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és 
a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK 
rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi 
adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték 
meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0578),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0242/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 

(6) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között a 
legmagasabb szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, kellő időben és 
megfelelő módon továbbítania kell a 
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dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

megfelelő dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltató egységekre.

(7) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltató egységekre, valamint a 
költségvonzatuk a lehető legalacsonyabb 
szinten maradjon.

Or. de

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 638/2004/EK rendelet egységes 
feltételek alapján történő végrehajtása 
céljából a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni, hogy 
rendelkezéseket tudjon elfogadni az 
adatgyűjtésre vonatkozóan, mindenekelőtt 
a használandó kódokat, a vállalkozás 
jellemzői szerinti bontásban készülő éves 
kereskedelmi statisztikák összeállítására 
vonatkozó technikai rendelkezéseket és a 
továbbított statisztikák minőségi 
kritériumoknak való megfelelésének 
biztosításához szükséges intézkedéseket 
illetően. Ezeket a hatásköröket a 
182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell 

(8) A 638/2004/EK rendelet egységes 
feltételek alapján történő végrehajtása 
céljából a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni, hogy 
rendelkezéseket tudjon elfogadni az 
adatgyűjtésre vonatkozóan, mindenekelőtt 
a használandó kódokat, a vállalkozás 
jellemzői szerinti bontásban készülő éves 
kereskedelmi statisztikák összeállítására 
vonatkozó technikai rendelkezéseket és a
díjmentesen továbbított statisztikák 
minőségi kritériumoknak való 
megfelelésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket illetően. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 
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gyakorolni. megfelelően kell gyakorolni.

Or. de

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A vámeljárások egyszerűsítése ahhoz 
vezetett, hogy a vámhatóságok szintjén 
nem áll rendelkezésre statisztikai adat a 
vámkezelés alatt álló árukról. Az adatok 
lefedettsége érdekében az említett 
árumozgást be kell vonni az Intrastat-
rendszerbe.

(12) A vámeljárások egyszerűsítése ahhoz 
vezetett, hogy a vámhatóságok szintjén 
nem áll rendelkezésre statisztikai adat a 
vámkezelés alatt álló árukról. Az adatok 
lefedettsége érdekében az említett 
árumozgást be kell vonni az Intrastat-
rendszerbe, ugyanakkor a lehető 
legnagyobb mértékben korlátozni kell a 
további költségeket.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a 
tagállamok között az említett statisztika 
hatékony fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének, illetve minősége 
javításának céljából.

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó statisztikához 
kapcsolódó bizalmas adatok díjmentes
cseréjét a tagállamok között az említett 
statisztika hatékony fejlesztésének, 
előállításának és közzétételének, illetve 
minősége javításának céljából.

Or. de
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A nemzeti vámigazgatási szervek 
általi adatszolgáltatással kapcsolatban a 
tagállamok és az uniós intézmények és 
ügynökségek felé nem számolható fel 
semmilyen díj.

Or. de

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megengedett az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 
3. cikke 7. pontjában meghatározott 
bizalmas adatoknak a tagállamok 
megfelelő nemzeti hatóságai közötti –
kizárólag statisztikai célból történő –
cseréje, ha az a tagállamok közötti 
termékforgalommal kapcsolatos 
statisztikák hatékony fejlesztését, 
előállítását és közzétételét, valamint 
minőségük javítását szolgálja.

Megengedett az európai statisztikákról 
szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 
3. cikke 7. pontjában meghatározott 
bizalmas adatoknak a tagállamok 
megfelelő nemzeti hatóságai közötti –
kizárólag statisztikai célból történő –
díjmentes cseréje, ha az a tagállamok 
közötti termékforgalommal kapcsolatos 
statisztikák hatékony fejlesztését, 
előállítását és közzétételét, valamint 
minőségük jelentős javítását szolgálja. Az 
ezzel kapcsolatos igazgatási költséget 
minimálisra kell csökkenteni.

Or. de
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
638/2004/EK rendelet
9a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell 
kezelniük a kapott bizalmas információkat, 
és azokat kizárólag statisztikai célra 
használhatják.

A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell 
kezelniük a kapott bizalmas információkat, 
és azokat kizárólag statisztikai célra 
használhatják. Ezeket az adatokat nem 
továbbíthatják semmilyen más 
szervezetnek sem.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a pont
638/2004/EK rendelet
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen 
Intrastat lefedettségi arányoknak a 
technikai és gazdasági fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából, ha az arányok 
csökkentése lehetővé válik, de olyan
statisztika fenntartása mellett, amely eleget 
tesz a hatályos minőségi mutatóknak és 
szabványoknak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen 
Intrastat lefedettségi arányoknak a műszaki
és gazdasági fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából, ha az arányok 
csökkentése lehetővé válik, de a megfelelő 
minőségű statisztika fenntartása mellett.

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 a pont (új)
638/2004/EK rendelet
11 cikk – 1 bekezdés

 A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A 11. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

11. cikk „11. cikk
A statisztikai adatok védelme A statisztikai adatok védelme

A nemzeti hatóságok – kizárólag 
amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató 
fél vagy felek kérik – határoznak arról, 
hogy azok a statisztikai eredmények, 
amelyek lehetővé teszik az említett 
adatszolgáltató(k) azonosítását, 
közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell 
módosítani, hogy közzétételük ne sértse a 
statisztikai adatok védelmének 
követelményét.

A nemzeti hatóságok – kizárólag 
amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató 
fél vagy felek kérik – határoznak arról, 
hogy azok a statisztikai eredmények, 
amelyek lehetővé teszik az említett 
adatszolgáltató(k) azonosítását, 
közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell 
módosítani, hogy közzétételük ne sértse a 
statisztikai adatok védelmének 
követelményét. A nemzeti hatóságok 
biztosítják, hogy a statisztikai adatot 
szolgáltató félre vagy felekre gyakorolt 
káros hatásokkal szemben egyértelműen 
túlsúlyban legyenek a statisztikai 
előnyök.”

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – c pont
638/2004/EK rendelet
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja az említett statisztikák 
összeállítására vonatkozó technikai 
rendelkezéseket.
Az említett végrehajtási aktusokat a 14. 

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja az említett statisztikák 
leggazdaságosabb összeállítására 
vonatkozó technikai rendelkezéseket.
Az említett végrehajtási aktusokat a 14. 
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cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
638/2004/EK rendelet
13 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja azokat az intézkedéseket, 
amelyek a továbbított statisztikák 
minőségértékelési szempontok szerinti 
minőségének biztosításához szükségesek.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja azokat az intézkedéseket, 
amelyek a továbbított statisztikák 
minőségértékelési szempontok szerinti 
minőségének biztosításához szükségesek, 
ennek során azonban kerülni kell, hogy a 
nemzeti statisztikai hivatalokra túlzott 
költségek háruljanak.

Or. de

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése szerinti felhatalmazás 
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltatókra.

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése szerinti felhatalmazás 
gyakorlása során a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív 
többletterhet a tagállamokra és az 
adatszolgáltatókra, illetve azokhoz ne 
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társuljanak túlzott költségek.

Or. de

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
638/2004/EK rendelet
13a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) 
bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 
12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam három
hónappal meghosszabbodik.

Or. en


