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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto 
un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai, muitas 
pārvaldes veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālu datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm un statistiskās vērtības definēšanu groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par 
Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0578),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0242/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

(6) Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp efektīvākajā ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo 
dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam 
un Padomei.
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Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem 
deleģētajiem aktiem netiktu radīts 
ievērojams papildu slogs dalībvalstīm un 
respondentu vienībām.

(7) Komisijai būtu jānodrošina, lai ar šiem 
deleģētajiem aktiem netiktu radīts 
ievērojams papildu administratīvais slogs 
dalībvalstīm un respondentu vienībām un 
tas būtu visekonomiskākais.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) 
Nr. 638/2004 īstenošanas nosacījumus, 
būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 
Komisijai, tādējādi dodot tai iespēju 
pieņemt pasākumus saistībā ar informācijas 
vākšanu, īpaši attiecībā uz 
izmantojamajiem kodiem, tehniskajiem 
noteikumiem par gada tirdzniecības 
statistikas apkopošanu uzņēmumu 
raksturlielumu dalījumā un visiem 
pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka nosūtītās statistikas 
kvalitāte atbilst kvalitātes kritērijiem. Šīs 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(8) Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) 
Nr. 638/2004 īstenošanas nosacījumus, 
būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 
Komisijai, tādējādi dodot tai iespēju 
pieņemt pasākumus saistībā ar informācijas 
vākšanu, īpaši attiecībā uz 
izmantojamajiem kodiem, tehniskajiem 
noteikumiem par gada tirdzniecības 
statistikas apkopošanu uzņēmumu 
raksturlielumu dalījumā un visiem 
pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka nosūtītās bezmaksas
statistikas kvalitāte atbilst kvalitātes 
kritērijiem. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Or. de
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pēc muitošanas shēmu vienkāršošanas 
muitas līmenī vairs nav pieejama statistikas 
informācija par precēm, uz kuram attiecas 
muitas apstrādes procedūras. Lai 
nodrošinātu datu aptvērumu, informācija 
par minēto preču pārvadājumiem būtu 
jāiekļauj Intrastat sistēmā.

(12) Pēc muitošanas shēmu vienkāršošanas 
muitas līmenī vairs nav pieejama statistikas 
informācija par precēm, uz kuram attiecas 
muitas apstrādes procedūras. Lai 
nodrošinātu datu aptvērumu, informācija 
par minēto preču pārvadājumiem būtu 
jāiekļauj Intrastat sistēmā, vienlaikus pēc 
iespējas ciešāk ierobežojot jebkādas 
papildu izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dalībvalstīm būtu jāatļauj apmainīties 
ar konfidenciāliem datiem saistībā ar ES 
iekšējās tirdzniecības statistiku, lai 
palielinātu minētās statistikas izstrādes, 
sagatavošanas un izplatīšanas efektivitāti 
vai uzlabotu kvalitāti.

(13) Dalībvalstīm būtu jāatļauj apmainīties 
ar konfidenciāliem datiem saistībā ar ES 
iekšējās tirdzniecības statistiku, lai 
palielinātu minētās statistikas izstrādes, 
sagatavošanas un izplatīšanas efektivitāti 
vai uzlabotu kvalitāti, un šai apmaiņai 
vajadzētu notikt bez maksas.

Or. de

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Informācijas nosūtīšanai, ko veic 
valsts muitas pārvalde, nevajadzētu 
izraisīt maksu dalībvalstīm vai Savienības 
iestādēm vai aģentūrām.

Or. de

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
9.a pants – 1. punkts – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Starp katras dalībvalsts attiecīgajām 
iestādēm vienīgi statistikas vajadzībām ir 
atļauta apmaiņa ar konfidenciāliem datiem, 
kas definēti 3. panta 7. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par 
Eiropas statistiku (*), ja apmaiņa veicina 
efektīvu Eiropas statistikas izstrādi, 
sagatavošanu un izplatīšanu saistībā ar 
preču tirdzniecību starp dalībvalstīm un 
uzlabo tās kvalitāti.

Starp katras dalībvalsts attiecīgajām 
iestādēm vienīgi statistikas vajadzībām ir 
atļauta bezmaksas apmaiņa ar 
konfidenciāliem datiem, kas definēti 
3. panta 7. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 11. marta Regulā 
(EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku 
(*), ja apmaiņa veicina efektīvu Eiropas 
statistikas izstrādi, sagatavošanu un 
izplatīšanu saistībā ar preču tirdzniecību 
starp dalībvalstīm un ievērojami uzlabo tās 
kvalitāti. Turklāt tiek līdz minimumam 
samazinātas administratīvās izmaksas.

Or. de

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
9.a pants – 1. punkts – 2.daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts iestādes, ka ir saņēmušas 
konfidenciālus datus, attiecas pret šo 
informāciju kā pret konfidenciālu 
informāciju un izmanto to vienīgi 
statistikas vajadzībām.

Valsts iestādes, kas ir saņēmušas 
konfidenciālus datus, attiecas pret šo 
informāciju kā pret konfidenciālu 
informāciju un izmanto to vienīgi 
statistikas vajadzībām. Tās šos datus 
nepārsūta citām organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
10. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
pielāgotu šos Intrastat aptvēruma rādītājus 
tehniskajai un ekonomiskajai attīstībai, ja ir 
iespējams tos samazināt, vienlaikus 
nodrošinot statistiku, kas atbilst spēkā 
esošajiem kvalitātes rādītājiem un 
standartiem.

Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
pielāgotu šos Intrastat aptvēruma rādītājus 
tehniskajai un ekonomiskajai attīstībai, ja ir 
iespējams tos samazināt, vienlaikus uzturot 
statistiku pienācīgā kvalitātes līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 638/2004
11. pants – 1. daļa

Present text Grozījums

(6a) regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:
11. pants „11. pants
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Statistikas datu konfidencialitāte Statistikas datu konfidencialitāte
Tikai kad informācijas iesniedzējas 
personas pauž šādu lūgumu, attiecīgās 
valsts iestādes lemj, vai statistikas rezultāti, 
kas ļauj noteikt minēto(-os) informācijas 
sniedzēju(-us), ir izplatāmi vai ir 
pielāgojumi tā, lai to izplatīšana 
neapdraudētu statistikas datu 
konfidencialitāti.

Tikai kad informācijas iesniedzējas 
personas pauž šādu lūgumu, attiecīgās 
valsts iestādes lemj, vai statistikas rezultāti, 
kas ļauj noteikt minēto(-os) informācijas 
sniedzēju(-us), ir izplatāmi vai ir 
pielāgojumi tā, lai to izplatīšana 
neapdraudētu statistikas datu 
konfidencialitāti. Valsts iestādes 
nodrošina, ka jebkādas negatīvas sekas 
attiecībā uz pusi vai pusēm, kas sniedz 
informāciju, atsver statistikas datu radītie 
labumi.”

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 638/2004
12. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija 
pieņem šīs statistikas apkopošanas 
tehniskos noteikumus.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija 
pieņem šīs statistikas visekonomiskākās
apkopošanas tehniskos noteikumus.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts 
Regula (EK) Nr. 638/2004
13. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija 
pieņem visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu nosūtītās statistikas kvalitāti 
atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

(4) Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija 
pieņem visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu nosūtītās statistikas kvalitāti 
atbilstoši kvalitātes kritērijiem, turklāt ir 
jāizvairās no pārmērīgām izmaksām valsts 
statistikas iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts 
Regula (EK) Nr. 638/2004
13.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Īstenojot 3. panta 4. punktā, 6. panta 
2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 
12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 
2. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija 
nodrošina, ka deleģētie akti nerada 
ievērojamu papildu administratīvo slogu 
dalībvalstīm un respondentiem.

(2) Īstenojot 3. panta 4. punktā, 6. panta 
2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 
12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 
2. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija 
nodrošina, ka deleģētie akti nerada 
ievērojamu papildu administratīvo slogu 
dalībvalstīm un respondentiem un nav 
saistīti ar pārmērīgām izmaksām.

Or. de

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts 
Regula (EK) Nr. 638/2004
13.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 3. panta 4. punktā, 6. panta 
2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 
12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 

6. Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 6. panta 
2. punktu, 10. panta 3., 4. un 5. punktu, 
12. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 
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2. punktā pieņemts deleģēts akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav cēluši
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina 
par diviem mēnešiem.

2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Or. en


