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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom 
prijať určité opatrenia, podávanie informácií zo strany colných orgánov, výmenu 
dôverných informácií medzi členskými štátmi a vymedzenie štatistickej hodnoty
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Bežný legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Parlamentu a Rady (COM(2013)0578),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
podľa ktorých Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-0242/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2013),

1. prijíma svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva Komisiu, aby túto záležitosť znovu postúpila Parlamentu, ak má v úmysle zásadne 
zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri 
príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(6) Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na čo najúčinnejšej
expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a 
vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto 
delegované akty nespôsobovali značné 
dodatočné administratívne zaťaženie 
členských štátov a respondentov.

(7) Komisia by mala zabezpečiť, aby tieto 
delegované akty nespôsobovali značné 
dodatočné administratívne zaťaženie 
členských štátov a respondentov a aby boli 
aj naďalej nákladovo efektívne.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Aby sa zabezpečili jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 638/2004 
mali by sa na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci, aby mohla 
prijímať opatrenia v súvislosti so zberom 
informácií, najmä pokiaľ ide o kódy, ktoré 
sa majú použiť, technické ustanovenia 
v súvislosti so zostavovaním ročných 
štatistík obchodu podľa podnikových 
ukazovateľov a všetky opatrenia 
nevyhnutné na zabezpečovanie toho, aby 
kvalita zasielanej štatistiky bola v súlade 
s kritériami kvality. Tieto právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 182/2011.

(8) Aby sa zabezpečili jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 638/2004 
mali by sa na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci, aby mohla 
prijímať opatrenia v súvislosti so zberom 
informácií, najmä pokiaľ ide o kódy, ktoré 
sa majú použiť, technické ustanovenia 
v súvislosti so zostavovaním ročných 
štatistík obchodu podľa podnikových 
ukazovateľov a všetky opatrenia 
nevyhnutné na zabezpečovanie toho, aby 
kvalita nespoplatnenej zasielanej štatistiky 
bola v súlade s kritériami kvality. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Zjednodušenie systému colného 
vybavenia malo na colnej úrovni za 
následok stratu štatistických informácií 
o tovaroch v colnom režime zušľachťovací 
styk. Aby sa zabezpečila úplnosť údajov, 
informácie o pohybe takýchto tovarov by 
sa mali zahrnúť do systému Intrastat.

(12) Zjednodušenie systému colného 
vybavenia malo na colnej úrovni za 
následok stratu štatistických informácií 
o tovaroch v colnom režime zušľachťovací 
styk. Aby sa zabezpečila úplnosť údajov, 
informácie o pohybe takýchto tovarov by 
sa mali zahrnúť do systému Intrastat, 
pričom by sa v čo najväčšej miere mali 
obmedziť všetky ďalšie náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť výmena dôverných údajov 
týkajúcich sa štatistiky obchodu vnútri EÚ 
s cieľom zvýšiť efektivitu vývoja, tvorby 
a šírenia týchto štatistík alebo ich kvalitu.

(13) Medzi členskými štátmi by sa mala 
povoliť a nespoplatniť výmena dôverných 
údajov týkajúcich sa štatistiky obchodu 
vnútri EÚ s cieľom zvýšiť efektivitu 
vývoja, tvorby a šírenia týchto štatistík 
alebo ich kvalitu.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Podávanie informácií zo strany 
vnútroštátnych colných orgánov by pre 
členské štáty a inštitúcie Únie alebo 
agentúry nemalo byť spoplatnené.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výmena dôverných údajov podľa článku 3 
ods. 7 nariadenia európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 
o európskej štatistike (*) sa výlučne na 
štatistické účely povoľuje medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
členských štátov v prípadoch, v ktorých 
táto výmena prispieva k zvýšeniu 
efektívnosti vývoja, tvorby a šírenia 
európskej štatistiky týkajúcej sa obchodu 
s tovarom medzi členskými štátmi alebo 
k zvýšeniu jej kvality.

Bezplatná výmena dôverných údajov 
podľa článku 3 ods. 7 nariadenia 
európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike (*) sa výlučne na štatistické účely 
povoľuje medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi členských štátov 
v prípadoch, v ktorých táto výmena 
prispieva k zvýšeniu efektívnosti vývoja, 
tvorby a šírenia európskej štatistiky 
týkajúcej sa obchodu s tovarom medzi 
členskými štátmi alebo k výraznému 
zvýšeniu jej kvality. Administratívne 
zaťaženie sa pritom zníži na minimum.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 9a – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátne orgány, ktoré získali dôverné 
údaje, nakladajú s týmito informáciami 
dôverným spôsobom a používajú ich 
výlučne na štatistické účely.

Vnútroštátne orgány, ktoré získali dôverné 
údaje, nakladajú s týmito informáciami 
dôverným spôsobom a používajú ich 
výlučne na štatistické účely. Tieto údaje 
neposkytujú žiadnej inej organizácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 13a delegované akty na 
prispôsobenie týchto mier pokrytia 
Intrastatu technickému a hospodárskemu 
vývoju, keď je možné tieto miery znížiť pri 
súčasnom zachovaní štatistiky, ktorá spĺňa 
platné ukazovatele a normy kvality.

Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 13a delegované akty na 
prispôsobenie týchto mier pokrytia 
Intrastatu technickému a hospodárskemu 
vývoju, keď je možné tieto miery znížiť pri 
súčasnom zachovaní štatistiky, ktorá má 
primeranú úroveň kvality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok I – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 11 – odsek 1
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(6a) Článok 11 sa nahrádza takto:
Článok 11 „Článok 11

Dôvernosť štatistických údajov Dôvernosť štatistických údajov
Len ak o to požiada spravodajská jednotka, 
ktorá poskytla príslušnú informáciu, 
národné orgány rozhodnú o tom, či 
štatistické údaje, ktoré umožňujú 
identifikovať dotknutú jednotku (jednotky), 
majú byť zverejnené alebo majú byť 
zmenené takým spôsobom, aby ich 
zverejnenie neohrozilo štatistickú 
dôvernosť.

Len ak o to požiada spravodajská jednotka, 
ktorá poskytla príslušnú informáciu, 
národné orgány rozhodnú o tom, či 
štatistické údaje, ktoré umožňujú 
identifikovať dotknutú jednotku (jednotky), 
majú byť zverejnené alebo majú byť 
zmenené takým spôsobom, aby ich 
zverejnenie neohrozilo štatistickú 
dôvernosť. Vnútroštátne orgány 
zabezpečia, aby bol akýkoľvek škodlivý 
vplyv pre jednotku alebo jednotky 
poskytujúce informácie jasne vyvážený 
štatistickými prínosmi.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijíma vo forme vykonávacích 
aktov technické ustanovenia pre 
zostavovanie týchto štatistík.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 14 ods. 2.

Komisia prijíma vo forme vykonávacích 
aktov technické ustanovenia pre čo 
najhospodárnejšie zostavovanie týchto 
štatistík.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 14 ods. 2.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Komisia prijíma vo forme 
vykonávacích aktov všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie kvality 
zasielanej štatistiky podľa kritérií kvality.

(4) Komisia prijíma vo forme 
vykonávacích aktov všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie kvality 
zasielanej štatistiky podľa kritérií kvality, 
pričom by sa malo zabrániť nadmernému 
finančnému zaťaženiu vnútroštátnych 
štatistických orgánov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 
ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 
12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, 
aby delegované akty nespôsobovali 
významné dodatočné administratívne 
zaťaženie členských štátov a respondentov.

(2) Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v článku 3 ods. 4, článku 6 
ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 a 5 a v článku 
12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zabezpečuje, 
aby delegované akty nespôsobovali 
významné dodatočné administratívne 
zaťaženie členských štátov a respondentov 
a aby nebolo spojené s vysokými 
nákladmi.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 638/2004
Článok 13a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 
a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4, článku 6 ods. 2, článku 10 ods. 3, 4 
a 5 a v článku 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Or. en


