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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami 
članicami glede podelitve delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejemanje 
nekaterih ukrepov, sporočanja informacij s strani carinske uprave, izmenjave zaupnih 
podatkov med državami članicami in opredelitve statistične vrednosti. 
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0578),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0242/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 

(6) Zlasti pomembno je, da se Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, tudi na čim ustreznejši ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
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Evropskemu parlamentu in Svetu. Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. de

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija bi morala zagotoviti, da se s 
temi delegiranimi akti državam članicam in 
poročevalskim enotam ne naloži znatno 
dodatno upravno breme.

(7) Komisija bi morala zagotoviti, da se s 
temi delegiranimi akti državam članicam in 
poročevalskim enotam ne bi nalagalo
znatno dodatno upravno breme in da bi bili 
stroškovno čim učinkovitejši.

Or. de

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje Uredbe (ES) št. 638/2004 bi bilo 
treba na Komisijo prenesti izvedbena 
pooblastila za sprejemanje ureditev za 
zbiranje informacij, zlasti glede oznak, ki 
jih je treba uporabiti, tehničnih določb za 
pripravo letnih trgovinskih statistik po 
značilnostih podjetja in glede vseh 
potrebnih ukrepov za zagotavljaje
kakovosti posredovanih statistik v skladu z 
merili kakovosti. Ta pooblastila bi bilo
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011.

(8) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje Uredbe (ES) št. 638/2004 bi bilo 
treba na Komisijo prenesti izvedbena 
pooblastila za sprejemanje ureditev za 
zbiranje informacij, zlasti glede oznak, ki 
jih je treba uporabiti, tehničnih določb za 
pripravo letnih trgovinskih statistik po 
značilnostih podjetja in glede vseh 
potrebnih ukrepov za zagotavljanje
kakovosti brezplačno posredovanih 
statistik v skladu z merili kakovosti. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

Or. de
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poenostavitve shem carinjenja so 
povzročile nedostopnost statističnih 
informacij o blagu v postopku carinjenja na 
ravni carine. Za zagotovitev zajetja teh 
podatkov bi morala biti gibanja tega blaga 
vključena v sistem Intrastat.

(12) Poenostavitve shem carinjenja so 
povzročile nedostopnost statističnih 
informacij o blagu v postopku carinjenja na 
ravni carine. Za zagotovitev zajetja teh 
podatkov bi morala biti gibanja tega blaga 
vključena v sistem Intrastat, pri čemer bi 
bilo treba čim bolj omejiti dodatne stroške.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izmenjava zaupnih podatkov v zvezi s 
statističnimi podatki o trgovanju znotraj 
EU bi med državami članicami morala biti 
dovoljena z namenom večje učinkovitosti 
razvoja, priprave in izkazovanja ali za 
izboljšanje kakovosti navedenih statističnih 
podatkov.

(13) Brezplačna izmenjava zaupnih 
podatkov v zvezi s statističnimi podatki o 
trgovanju znotraj EU bi med državami 
članicami morala biti dovoljena z 
namenom večje učinkovitosti razvoja, 
priprave in izkazovanja ali za izboljšanje 
kakovosti navedenih statističnih podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Sporočanje informacij s strani 
nacionalne carinske uprave ne bi smelo 
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povzročati stroškov za države članice in 
institucije ali agencije Unije.

Or. de

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 638/2004
Člen 9a – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izmenjava zaupnih podatkov, opredeljena v 
členu 3(7) Uredbe (ES) št. 223/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
marca 2009 o evropski statistiki (*), se 
izključno za statistične namene dovoli med 
zadevnimi nacionalnimi organi vsake 
države članice, kadar je izmenjava 
namenjena učinkovitemu razvoju, pripravi 
in izkazovanju evropske statistike v zvezi z 
blagovno menjavo med državami 
članicami ali povečanju kakovosti te 
statistike.

Brezplačna izmenjava zaupnih podatkov, 
opredeljena v členu 3(7) Uredbe (ES) št. 
223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki 
(*), se izključno za statistične namene 
dovoli med zadevnimi nacionalnimi organi 
vsake države članice, kadar je izmenjava 
namenjena učinkovitemu razvoju, pripravi 
in izkazovanju evropske statistike v zvezi z 
blagovno menjavo med državami 
članicami ali občutnemu povečanju 
kakovosti te statistike. S tem se bo 
upravno breme zmanjšalo na najmanjšo 
možno mero.

Or. de

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 638/2004
Člen 9a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni organi, ki so pridobili zaupne 
podatke, te informacije obravnavajo 
zaupno in jih uporabljajo izključno za 
statistične namene.“

Nacionalni organi, ki so pridobili zaupne 
podatke, te informacije obravnavajo 
zaupno in jih uporabljajo izključno za 
statistične namene.“ Teh podatkov ne 
posredujejo drugim organizacijam.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6 – točka a
Uredba (ES) št. 638/2004
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v 
skladu s členom 13a sprejema delegirane 
akte za prilagoditev teh stopenj zajetja 
Intrastata tehničnemu in gospodarskemu 
razvoju, kadar jih je možno zmanjšati 
hkrati pa ohraniti statistične podatke, ki 
izpolnjujejo veljavne kazalce in standarde
kakovosti.

„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v 
skladu s členom 13a sprejema delegirane 
akte za prilagoditev teh stopenj zajetja 
Intrastata tehničnemu in gospodarskemu 
razvoju, kadar jih je možno zmanjšati 
hkrati pa ohraniti statistične podatke na 
ustrezni ravni kakovosti.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (ES) št. 638/2004
Člen 11 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(6a) Člen 11 se nadomesti z naslednjim:
Člen 11 „Člen 11
Zaupnost statističnih podatkov Zaupnost statističnih podatkov

Samo kadar poročevalska enota ali enote, 
ki so informacije posredovale, to zahtevajo, 
nacionalni organi odločijo, ali naj se 
statistični rezultati, s katerimi bi bilo 
mogoče to enoto oziroma enote prepoznati, 
izkazujejo ali se spremenijo na tak način, 
da njihovo izkazovanje ne bo ogrozilo 
zaupnosti statističnih podatkov.

Samo kadar poročevalska enota ali enote, 
ki so informacije posredovale, to zahtevajo, 
nacionalni organi odločijo, ali naj se 
statistični rezultati, s katerimi bi bilo 
mogoče to enoto oziroma enote prepoznati, 
izkazujejo ali se spremenijo na tak način, 
da njihovo izkazovanje ne bo ogrozilo 
zaupnosti statističnih podatkov. 
Nacionalni organi zagotovijo, da 
statistične koristi nedvomno odtehtajo 
škodljive učinke za osebo ali osebe, ki 



PE521.716v02-00 10/11 PR\1007726SL.doc

SL

zagotovijo informacije.�

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka c
Uredba (ES) št. 638/2004
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
tehnične določbe za pripravo teh statistik.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
14(2).

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
tehnične določbe za čim gospodarnejšo
pripravo teh statistik.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
14(2).

Or. de

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 638/2004
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
kakovosti statistik, poslanih v skladu z 
merili kakovosti.

(4) Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
kakovosti statistik, poslanih v skladu z 
merili kakovosti, pri čemer je treba 
preprečiti nesorazmerne stroške za 
nacionalne statistične organe.

Or. de

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 638/2004
Člen 13a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija pri izvajanju pooblastil iz 
člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in 
(5), člena 12(1)(a) in (2) zagotovi, da se 
državam članicam in poročevalskim 
enotam z delegiranimi akti ne naloži
znatno dodatno upravno breme.

(2) Komisija pri izvajanju pooblastil iz 
člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in 
(5), člena 12(1)(a) in (2) zagotovi, da se 
državam članicam in poročevalskim 
enotam z delegiranimi akti ne nalaga
znatno dodatno upravno breme ali 
nesorazmerni stroški.

Or. de

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 638/2004
Člen 13a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in 
(5), člena 12(1)(a) in (2), začne veljati le, 
če mu niti Evropski parlament niti Svet v
dveh mesecih od dne, ko sta bila o tem 
uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za dva meseca.“

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in 
(5), člena 12(1)(a) in (2), začne veljati le, 
če mu niti Evropski parlament niti Svet v
treh mesecih od dne, ko sta bila o tem 
uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za tri mesece.

Or. en


