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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 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. Ar putea fi permise și 
schimburile de date confidențiale, în 
cazuri excepționale, și în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru 
a facilita activitatea administrației fiscale. 

Or. en 



 

AM\1015298RO.doc  PE527.202v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
13.1.2014 A7-0457/24 

Amendamentul 24 

Liem Hoang Ngoc 

în numele Grupului S&D 
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Hans-Peter Martin 

Statisticile comerțului cu mărfuri între statele membre 
COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 5 

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 
Articolul 9 a – 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 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. 

De asemenea, se permit schimburile de 
date confidențiale, în cazuri excepționale, 
în scopuri fiscale, cu respectarea 
Regulamentului (CE) nr. 223/2009. 

  

Or. en 

 

 


