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Έκθεση 

Hans-Peter Martin A7-0457/2013 

Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών µεταξύ των κρατών µελών 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, 
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων σε 
επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει 

να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 

και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συµβούλιο. 

(6) Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
περιλαµβανοµένων εκείνων στο πλέον 
αποτελεσµατικό επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων, αφού γνωστοποιήσει 
στα κράτη µέλη µε ποίον θα γίνουν 
διαβουλεύσεις και επί ποίας βάσεως θα 
εξασφαλίζεται η αµεροληψία και θα 
αποφεύγονται οι δυνατές συγκρούσεις 
συµφερόντων. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 

διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συµβούλιο. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνά, 

ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις να µην συνεπάγονται σηµαντική 

πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα 

κράτη µέλη και τους συµµετέχοντες στην 

έρευνα. 

(7) Η Επιτροπή πρέπει να µεριµνά ώστε οι 

εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να µη 

συνεπάγονται σηµαντικό πρόσθετο 
κόστος ή σηµαντική πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τα κράτη µέλη και τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα, διατηρώντας 
το χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ο 

οµοιόµορφος χαρακτήρας των 

προϋποθέσεων εφαρµογής του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 638/2004, θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

αρµοδιότητες, ώστε να µπορεί να θεσπίζει 

διατάξεις για τη συλλογή στοιχείων, ιδίως 

όσον αφορά τους κωδικούς που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται, τις τεχνικές διατάξεις 

για την κατάρτιση των ετήσιων 

στατιστικών των εµπορικών συναλλαγών 

µε βάση τα επιχειρηµατικά 

χαρακτηριστικά και οιαδήποτε απαραίτητα 

µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 

των στατιστικών που διαβιβάζονται 

σύµφωνα µε τα ποιοτικά κριτήρια. Οι 

αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να 

ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

(8) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ο 

οµοιόµορφος χαρακτήρας των 

προϋποθέσεων εφαρµογής του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 638/2004, θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

αρµοδιότητες, ώστε να µπορεί να θεσπίζει 

διατάξεις για τη συλλογή στοιχείων, ιδίως 

όσον αφορά τους κωδικούς που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται, τις τεχνικές διατάξεις 

για την κατάρτιση των ετήσιων 

στατιστικών των εµπορικών συναλλαγών 

µε βάση τα επιχειρηµατικά 

χαρακτηριστικά και οιαδήποτε απαραίτητα 

µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 

των στατιστικών που διαβιβάζονται 

ατελώς σύµφωνα µε τα ποιοτικά κριτήρια. 
Οι αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να 

ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 
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Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για µια 

νέα δοµή του ευρωπαϊκού στατιστικού 

συστήµατος (EΣΣ), που στόχο έχει τη 

βελτίωση του συντονισµού και της 

σύµπραξης σε µια σαφή πυραµιδική δοµή 

εντός του EΣΣ, η επιτροπή του 

ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος 

(EΕΣΣ), η οποία συγκροτήθηκε µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές9, 
θα πρέπει να έχει συµβουλευτικό ρόλο και 

να επικουρεί την Επιτροπή στην άσκηση 

των εκτελεστικών της αρµοδιοτήτων. 

(10) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για µια 

νέα δοµή του ευρωπαϊκού στατιστικού 

συστήµατος (EΣΣ), που στόχο έχει τη 

βελτίωση του συντονισµού και της 

σύµπραξης σε µια σαφή πυραµιδική δοµή 

εντός του EΣΣ, η επιτροπή του 

ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος 

(EΕΣΣ), η οποία συγκροτήθηκε µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
9
, θα πρέπει να έχει 

συµβουλευτικό ρόλο και να επικουρεί την 

Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών 

της αρµοδιοτήτων. Η βελτίωση του 
συντονισµού µεταξύ των εθνικών αρχών 
και της Επιτροπής (Eurostat) αποτελεί 
κοµβικό στοιχείο για την παραγωγή 
υψηλότερης ποιότητας στατιστικών στην 
Ένωση. 

__________________ __________________ 

9
 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164. 

9
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές 
(ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164). 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

πρέπει να τροποποιηθεί µε την 

αντικατάσταση της αναφοράς στην 

επιτροπή Intrastat µε αναφορά στην ΕΕΣΣ. 

(11) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

πρέπει να τροποποιηθεί µε την 

αντικατάσταση της αναφοράς στην 

επιτροπή Intrastat µε αναφορά στην ΕΕΣΣ. 

Η ΕΕΣΣ πρέπει να έχει την ίδια δοµή 
µελών µε την επιτροπή Intrastat, ήτοι ένα 
µέλος από κάθε κράτος µέλος. 

 

 



 

 

 PE527.202/ 4 

 EL 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Λόγω της απλούστευσης των 

τελωνειακών καθεστώτων απελευθέρωσης 

δεν διατίθενται πλέον, σε επίπεδο 

τελωνείων, στατιστικά στοιχεία για τα 

εµπορεύµατα που τίθενται υπό τελωνειακό 

καθεστώς µεταποίησης. Προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η κάλυψη των εν λόγω 

στοιχείων, θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνονται στο σύστηµα Intrastat 

οι µετακινήσεις των εν λόγω 

εµπορευµάτων. 

(12) Λόγω της απλούστευσης των 

τελωνειακών καθεστώτων απελευθέρωσης 

δεν διατίθενται πλέον, σε επίπεδο 

τελωνείων, στατιστικά στοιχεία για τα 

εµπορεύµατα που τίθενται υπό τελωνειακό 

καθεστώς µεταποίησης. Προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η κάλυψη των εν λόγω 

στοιχείων, θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνονται στο σύστηµα Intrastat 

οι µετακινήσεις των εν λόγω 

εµπορευµάτων, ενώ οιασδήποτε µορφής 
πρόσθετο κόστος θα πρέπει να 
περιορίζεται όσο το δυνατό περισσότερο. 
Η ενηµέρωση θα πρέπει να ακολουθεί την 
αρχή της «παροχής στατιστικών 
στοιχείων µονής ροής», και για να 
υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά την 
ποιότητα των δεδοµένων, αυτά θα πρέπει 
να συλλέγονται µόνο από τις εταιρείες 
εξαγωγής. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Θα πρέπει να επιτρέπεται η 

ανταλλαγή µεταξύ κρατών µελών 

εµπιστευτικών δεδοµένων που αφορούν 

στατιστικές για το εµπόριο εντός της ΕΕ, 

µε σκοπό την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας της ανάπτυξης, 

παραγωγής και διάδοσης ή τη βελτίωση 

της ποιότητας των εν λόγω στατιστικών. 

(13) Θα πρέπει να επιτρέπεται η 

ανταλλαγή µεταξύ κρατών µελών 

εµπιστευτικών δεδοµένων που αφορούν 

στατιστικές για το εµπόριο εντός της ΕΕ 

και µάλιστα ατελώς εάν απαιτείται για 
την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της 

ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης ή τη 

βελτίωση της ποιότητας των εν λόγω 

στατιστικών. Αυτές οι ανταλλαγές θα 
πρέπει να είναι εθελοντικές και θα πρέπει 
να είναι δυνατές για µία µεταβατική 
περίοδο µετά τη θέση του παρόντος 
κανονισµού σε ισχύ. Ωστόσο, αυτή η 
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ανταλλαγή εµπιστευτικών δεδοµένων θα 
πρέπει να αντιµετωπίζεται µε προσοχή 
και δεν θα πρέπει καθαυτή να επιτείνει 
τον διοικητικό φόρτο των εταιρειών. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο 

ορισµός της στατιστικής αξίας και να 

ευθυγραµµισθεί προς τον ορισµό που 

χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των 

στατιστικών για το εµπόριο εκτός της ΕΕ. 

(14) Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο 

ορισµός της στατιστικής αξίας και να 

ευθυγραµµισθεί προς τον ορισµό που 

χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των 

στατιστικών για το εµπόριο εκτός της ΕΕ 

µε σκοπό να καθίσταται δυνατή καλύτερη 
συγκρισιµότητα των ενδοενωσιακών 
εµπορικών στατιστικών µε τις 
αντίστοιχες εξοενωσιακές. Οι 
οµοιόµορφοι ορισµοί έχουν ουσιώδη 
σηµασία για την εύρυθµη λειτουργία και 
το απρόσκοπτο του διασυνοριακού 
εµπορίου και είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί 
ως προαπαιτούµενο για να µπορούν οι 
διάφορες εθνικές αρχές να εναρµονίζουν 
τις ερµηνείες των κανόνων που έχουν 
αντίκτυπο στις διασυνοριακές 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Σύµφωνα µε την αρχή της 

αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 

σκόπιµο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά 

µε την κοινοποίηση πληροφοριών από την 

τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή 

εµπιστευτικών δεδοµένων µεταξύ κρατών 

µελών και τον ορισµό της στατιστικής 

αξίας στον τοµέα των στατιστικών για το 

(15) Σύµφωνα µε την αρχή της 

αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 

σκόπιµο να θεσπιστούν εναρµονισµένοι 
κανόνες σχετικά µε την κοινοποίηση 

πληροφοριών από την τελωνειακή 

διοίκηση, την ανταλλαγή εµπιστευτικών 

δεδοµένων µεταξύ κρατών µελών και τον 

ορισµό της στατιστικής αξίας στον τοµέα 



 

 

 PE527.202/ 6 

 EL 

εµπόριο εντός της ΕΕ. Ο παρών 

κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 

παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

των στατιστικών για το εµπόριο εντός της 

ΕΕ. Ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει 

τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15 α) Η διαβίβαση δεδοµένων από τις 
εθνικές αρχές θα πρέπει να διενεργείται 
ατελώς για τα κράτη µέλη και τα θεσµικά 
όργανα ή οργανισµούς της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17 α) ∆εδοµένης της οικονοµικής 
κατάστασης των κρατών µελών και της 
προώθησης µέτρων συντονισµού στο 
επίπεδο της Ένωσης, είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθούν ολοκληρωµένη προσέγγιση 
και διαρκώς περισσότερο αξιόπιστοι 
στατιστικοί δείκτες µε σκοπό να 
υλοποιούνται αποτελεσµατικότερα οι 
πολιτικές. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17 β) Μετά την πρόσφατη διαπίστωση 
παραβιάσεων της προστασίας των 
δεδοµένων πολιτών και κρατών µελών 
της Ένωσης, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί 
η ασφάλεια των µέσων διαβίβασης 
ευαίσθητων στατιστικών δεδοµένων, 
περιλαµβανοµένων των οικονοµικών 
δεδοµένων. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 – στοιχείο β 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι στατιστικές πληροφορίες για τις 

αποστολές και τις αφίξεις εµπορευµάτων 

που αποτελούν αντικείµενο ενιαίου 

διοικητικού εγγράφου για τελωνειακούς ή 

φορολογικούς σκοπούς, παρέχονται 

απευθείας από τα τελωνεία στις εθνικές 

αρχές, τουλάχιστον µία φορά το µήνα. 

2. Οι στατιστικές πληροφορίες για τις 

αποστολές και τις αφίξεις εµπορευµάτων 

που αποτελούν αντικείµενο ενιαίου 

διοικητικού εγγράφου για τελωνειακούς ή 

φορολογικούς σκοπούς, παρέχονται 

απευθείας από τα τελωνεία στις εθνικές 

αρχές, µία φορά το µήνα. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 9 α – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ανταλλαγή εµπιστευτικών δεδοµένων, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για 
τις ευρωπαϊκές στατιστικές(*), 
επιτρέπεται µόνο για στατιστικούς 

σκοπούς, µεταξύ των αντίστοιχων εθνικών 

Η ανταλλαγή ατελώς εµπιστευτικών 
δεδοµένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου(*), επιτρέπεται µόνο 

για στατιστικούς σκοπούς, µεταξύ των 

αντίστοιχων εθνικών αρχών κάθε κράτους 

µέλους, όταν αποδεικνύεται ότι η 
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αρχών κάθε κράτους µέλους, όταν η 

ανταλλαγή χρησιµεύει για την 

αποτελεσµατική κατάρτιση, παραγωγή και 

διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών όσον 

αφορά τις συναλλαγές αγαθών µεταξύ 

κρατών µελών ή τη βελτίωση της 

ποιότητάς τους. 

ανταλλαγή χρησιµεύει για την 

αποτελεσµατική κατάρτιση, παραγωγή και 

διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών όσον 

αφορά τις συναλλαγές αγαθών µεταξύ 

κρατών µελών ή τη σηµαντική βελτίωση 
της ποιότητάς τους. Οιοδήποτε πρόσθετο 
κόστος ή πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τα κράτη µέλη µειώνεται 
στο ελάχιστο. Αυτή η ανταλλαγή 
εµπιστευτικών πληροφοριών είναι 
εθελοντική έως …**. 

 ___________________ 

 (*) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 
σχετικά µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές 
(ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164). 

 ** ΕΕ: να εισαχθεί η ηµεροµηνία: πέντε 
έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές αρχές που λαµβάνουν 

εµπιστευτικά δεδοµένα τα επεξεργάζονται 

µε εµπιστευτικό τρόπο και τα 

χρησιµοποιούν αποκλειστικά για 

στατιστικούς σκοπούς. 

Οι εθνικές αρχές που λαµβάνουν 

εµπιστευτικά δεδοµένα τα επεξεργάζονται 

µε εµπιστευτικό τρόπο και τα 

χρησιµοποιούν αποκλειστικά για 

στατιστικούς σκοπούς. Οι εθνικές αρχές 
δεν διαβιβάζουν αυτά τα δεδοµένα σε 
ουδεµία διεθνή οργάνωση πέραν των 
προβλεποµένων στον κανονισµό. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 – στοιχείο γ 
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη µέλη δύνανται, υπό 

ορισµένους όρους που πληρούν τις 

απαιτήσεις ποιότητας, να απλουστεύουν 

τις πληροφορίες που πρέπει να 

υποβάλλονται για ήσσονος σηµασίας 

µεµονωµένες συναλλαγές. Ανατίθεται στην 

Επιτροπή η αρµοδιότητα να εκδίδει, 

σύµφωνα µε το άρθρο 13α, 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 

καθορισµό αυτών των προϋποθέσεων. » 

5. Τα κράτη µέλη δύνανται, υπό 

ορισµένους όρους που πληρούν τις 

απαιτήσεις ποιότητας, να απλουστεύουν 

τις πληροφορίες που πρέπει να 

υποβάλλονται για ήσσονος σηµασίας 

µεµονωµένες συναλλαγές υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή η απλούστευση δεν 
αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των 
στατιστικών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα να εκδίδει, σύµφωνα µε το 

άρθρο 13α, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

για τον καθορισµό αυτών των 

προϋποθέσεων. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 11 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 (6 α) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

Άρθρο 11 «Άρθρο 11 

Το στατιστικό απόρρητο Το στατιστικό απόρρητο 

Μόνον κατόπιν αιτήµατος του υπόχρεου ή 

των υπόχρεων παροχής στατιστικών 

πληροφοριών, οι εθνικές αρχές 

αποφασίζουν κατά πόσον τα στατιστικά 

αποτελέσµατα που µπορούν να 

καταστήσουν εφικτή την αναγνώριση του 

συγκεκριµένου παρόχου, κοινολογούνται ή 

τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε η 

κοινολόγησή τους να µην θίγει το 

στατιστικό απόρρητο. 

Μόνον κατόπιν αιτήµατος του υπόχρεου ή 

των υπόχρεων παροχής στατιστικών 

πληροφοριών, οι εθνικές αρχές 

αποφασίζουν κατά πόσον τα στατιστικά 

αποτελέσµατα που µπορούν να 

καταστήσουν εφικτή την αναγνώριση του 

συγκεκριµένου παρόχου, κοινολογούνται ή 

τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε η 

κοινολόγησή τους να µην θίγει το 

στατιστικό απόρρητο. Οι εθνικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι τα στατιστικά οφέλη 
υπερισχύουν σαφώς των ενδεχόµενων 
ζηµιογόνων επιπτώσεων εις βάρος του 
υπόχρεου ή των υπόχρεων παροχής 
στατιστικών πληροφοριών.» 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 – στοιχείο γ 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 

πράξεις, τις τεχνικές διατάξεις για την 

κατάρτιση των εν λόγω στατιστικών. 

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 

πράξεις, τις τεχνικές διατάξεις για την 

κατά τον πλέον οικονοµικό τρόπο 
κατάρτιση των εν λόγω στατιστικών. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 

παράγραφος 2. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 

πράξεις, όλα τα αναγκαία µέτρα για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών 

που διαβιβάζονται σύµφωνα µε τα 

ποιοτικά κριτήρια. 

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 

πράξεις, όλα τα αναγκαία µέτρα για την 

εξασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών 

που διαβιβάζονται σύµφωνα µε τα 

ποιοτικά κριτήρια, αποφεύγοντας το 
υπέρµετρο κόστος για τις εθνικές αρχές. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 13 α - παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων (2) Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
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που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του 

άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 

παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 

3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 

στοιχείο α) και παράγραφος 2, η Επιτροπή 

µεριµνά ούτως ώστε οι κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις να µην 

συνεπάγονται σηµαντική πρόσθετη 

διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη µέλη 

και τους συµµετέχοντες στην έρευνα. 

που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του 

άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 

παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 

3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 

στοιχείο α) και παράγραφος 2, η Επιτροπή 

µεριµνά ούτως ώστε οι κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις να µην 

συνεπάγονται σηµαντικό πρόσθετο 
κόστος ή σηµαντική πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τα κράτη µέλη και τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα. Η Επιτροπή 
επιδιώκει µειώσεις του κόστους και της 
διοικητικής επιβάρυνσης όπου είναι 
τούτο δυνατό. Επιπροσθέτως η Επιτροπή 
αιτιολογεί δεόντως τις δράσεις σε αυτές 
τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και 
παρέχει µε τη συµβολή από τα κράτη 
µέλη πληροφορίες σχετικά µε οιαδήποτε 
επιβάρυνση και κόστος παραγωγής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.  

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 13 α - παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρµοδιότητα έγκρισης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων κατά την έννοια 

του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 

παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 

3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 

στοιχείο α) και παράγραφος 2, ανατίθεται 

στην Επιτροπή επ' αόριστον από το 

[Γραφείο Εκδόσεων: να προστεθεί η 
ακριβής ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

τροποποιητικού κανονισµού]. 

3. Η αρµοδιότητα έγκρισης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων κατά την έννοια 

του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 

παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 

3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 

στοιχείο α) και παράγραφος 2, ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από τις [Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να προστεθεί η 

ακριβής ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

τροποποιητικού κανονισµού]. Η Επιτροπή 
εκπονεί έκθεση σχετικά µε την ανάθεση 
εξουσίας το αργότερο εννέα µήνες πριν 
από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς 
για περιόδους ταυτόσηµης διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
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το Συµβούλιο αντιταχθούν στην 
παράταση το αργότερο εντός τριών 
µηνών πριν από τη λήξη εκάστης 
περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

∆εν πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή εξουσία να θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις επ’ 

αόριστον. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 

Άρθρο 13 α - παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 3 

παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 

2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 

και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) και παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ µόνο 

εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 

Συµβούλιο εντός προθεσµίας δύο µηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο 

ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 

πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η 

περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συµβουλίου. 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 3 

παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 

2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 

και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) και παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ µόνο 

εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 

Συµβούλιο εντός προθεσµίας τριών µηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο 

ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 

πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 

λόγω προθεσµία παρατείνεται κατά τρεις 
µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.» 

 

 

 

 


