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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale 
comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe 
delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de 
informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele 
membre și definiția valorii statistice
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0578),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0242/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Este deosebit de importantă realizarea 
de către Comisie a unor consultări adecvate 
în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 

(6) Este deosebit de importantă realizarea 
de către Comisie a unor consultări adecvate 
în etapa pregătitoare, inclusiv la nivelul cel 
mai eficient de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
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Parlamentul European și Consiliu. documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia ar trebui să se asigure că 
aceste acte delegate nu implică sarcini 
administrative suplimentare semnificative 
pentru statele membre și pentru unitățile 
respondente.

(7) Comisia ar trebui să se asigure că 
aceste acte delegate nu implică sarcini 
administrative suplimentare semnificative
pentru statele membre și pentru unitățile 
respondente și că acestea presupun în 
continuare costuri foarte reduse.

Or. de

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 638/2004, 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare care să îi permită 
să adopte modalitățile de colectare a 
informațiilor, în special în ceea ce privește 
codurile care trebuie utilizate, dispozițiile 
tehnice pentru elaborarea de statistici 
anuale privind comerțul în funcție de 
caracteristicile întreprinderilor și orice 
măsuri necesare pentru a garanta calitatea 
statisticilor transmise în conformitate cu 
criteriile de calitate. Respectivele 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

(8) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 638/2004, 
Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe de executare care să îi permită 
să adopte modalitățile de colectare a 
informațiilor, în special în ceea ce privește 
codurile care trebuie utilizate, dispozițiile 
tehnice pentru elaborarea de statistici 
anuale privind comerțul în funcție de 
caracteristicile întreprinderilor și orice 
măsuri necesare pentru a garanta calitatea 
statisticilor transmise gratuit în 
conformitate cu criteriile de calitate. 
Respectivele competențe ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
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182/2011. (UE) nr. 182/2011.

Or. de

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ca urmare a simplificării sistemelor 
de vămuire, nu mai sunt disponibile, la 
nivel vamal, informații statistice privind 
mărfurile supuse procedurilor de prelucrare 
în vamă. Pentru a asigura acoperirea 
datelor, circulația acestor mărfuri ar trebui 
să fie inclusă în sistemul Intrastat.

(12) Ca urmare a simplificării sistemelor 
de vămuire, nu mai sunt disponibile, la 
nivel vamal, informații statistice privind 
mărfurile supuse procedurilor de prelucrare 
în vamă. Pentru a asigura acoperirea 
datelor, circulația acestor mărfuri ar trebui 
să fie inclusă în sistemul Intrastat, 
limitând, în același timp, în cea mai mare 
măsură posibilă orice costuri 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar trebui să se permită statelor 
membre să facă schimb de date 
confidențiale referitoare la statisticile 
privind comerțul în interiorul UE cu scopul 
de a spori eficiența dezvoltării, elaborării și 
difuzării statisticilor sau de a îmbunătăți 
calitatea acestora.

(13) Ar trebui să se permită statelor 
membre să facă schimb gratuit de date 
confidențiale referitoare la statisticile 
privind comerțul în interiorul UE cu scopul 
de a spori eficiența dezvoltării, elaborării și 
difuzării statisticilor sau de a îmbunătăți 
calitatea acestora.

Or. de
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comunicarea de informații de către 
administrația vamală națională ar trebui 
să fie gratuită pentru statele membre și 
instituțiile sau agențiile Uniunii.

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 9 a – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se autorizează efectuarea unui schimb de 
date confidențiale, astfel cum sunt definite 
la articolul 3 alineatul (7) din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene (*), numai în scopuri statistice, 
între autoritățile naționale din fiecare stat 
membru, atunci când schimbul respectiv 
permite dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
în mod eficient a statisticilor europene 
privind comerțul cu mărfuri între statele 
membre sau ameliorarea calității acestora.

Se autorizează efectuarea unui schimb 
gratuit de date confidențiale, astfel cum 
sunt definite la articolul 3 alineatul (7) din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene (*), numai în scopuri statistice, 
între autoritățile naționale din fiecare stat 
membru, atunci când schimbul respectiv 
permite dezvoltarea, elaborarea și difuzarea 
în mod eficient a statisticilor europene 
privind comerțul cu mărfuri între statele 
membre sau ameliorarea semnificativă a 
calității acestora. În acest sens, sarcina 
administrativă este redusă la minimum.

Or. de
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 9 a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale care au obținut date 
confidențiale tratează aceste informații în 
mod confidențial și le utilizează exclusiv în 
scopuri statistice.

Autoritățile naționale care au obținut date 
confidențiale tratează aceste informații în 
mod confidențial și le utilizează exclusiv în 
scopuri statistice. Ele nu transmit aceste 
date niciunei alte organizații.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 13a, acte delegate 
pentru a adapta aceste rate de acoperire 
Intrastat la progresele tehnice și 
economice, ori de câte ori este posibilă 
reducerea acestora, menținând, în același 
timp, statistici care respectă indicatorii de 
calitate și standardele în vigoare.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 13a, acte delegate 
pentru a adapta aceste rate de acoperire 
Intrastat la progresele tehnice și 
economice, ori de câte ori este posibilă 
reducerea acestora, menținând, în același 
timp, statistici cu un nivel de calitate
adecvat.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 11 – paragraful 1
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Textul în vigoare Amendamentul

(6a) Articolul 11 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 11 „Articolul 11
Confidențialitatea statistică Confidențialitatea statistică

Autoritățile naționale decid, numai la 
solicitarea părții sau părților care au 
furnizat informații, dacă rezultatele 
statistice care permit identificarea părții 
(părților) respective se difuzează sau se 
modifică în așa fel încât difuzarea lor să nu 
aducă atingere confidențialității statistice.

Autoritățile naționale decid, numai la 
solicitarea părții sau părților care au 
furnizat informații, dacă rezultatele 
statistice care permit identificarea părții 
(părților) respective se difuzează sau se 
modifică în așa fel încât difuzarea lor să nu 
aducă atingere confidențialității statistice. 
Autoritățile naționale se asigură că orice 
efecte care prejudiciază partea sau părțile 
care furnizează informații sunt 
compensate în mod clar de beneficii 
statistice.”

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, dispoziții tehnice 
pentru elaborarea acestor statistici.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2).

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, dispoziții tehnice 
pentru elaborarea acestor statistici în cel 
mai economic mod cu putință.
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2).

Or. de
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, orice măsuri 
necesare pentru a garanta calitatea 
statisticilor transmise în conformitate cu 
criteriile de calitate.

(4) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, orice măsuri 
necesare pentru a garanta calitatea 
statisticilor transmise în conformitate cu 
criteriile de calitate, evitând costuri 
excesive pentru autoritățile de statistică 
naționale.

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 13 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când exercită competențele 
delegate prin articolul 3 alineatul (4), 
articolul 6 alineatul (2), articolul 10 
alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 
alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), 
Comisia se asigură că actele delegate nu 
generează o sarcină administrativă 
suplimentară considerabilă pentru statele 
membre și pentru respondenți.

(2) Atunci când exercită competențele 
delegate prin articolul 3 alineatul (4), 
articolul 6 alineatul (2), articolul 10 
alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 
alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), 
Comisia se asigură că actele delegate nu 
generează o sarcină administrativă 
suplimentară considerabilă pentru statele 
membre și pentru respondenți și nu 
presupun costuri excesive.

Or. de
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 638/2004
Articolul 13 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (4), articolului 6 
alineatul (2), articolului 10 alineatele (3), 
(4) și (5) și articolului 12 alineatul (1) litera 
(a) și alineatul (2) intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Perioada
respectivă se prelungește cu două luni, la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (4), articolului 6 
alineatul (2), articolului 10 alineatele (3), 
(4) și (5) și articolului 12 alineatul (1) litera 
(a) și alineatul (2) intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Perioada 
respectivă se prelungește cu trei luni, la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en


