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1.

KONTEKST

Datum slanja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću
(dokument COM(2013) 0579 final – 2013/0279 COD):

8. kolovoza 2013.

Datum mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora:

NIJE PRIMJENJIVO.

Datum stajališta Europskog parlamenta, prvo čitanje:

12. ožujka 2014.

Datum slanja izmijenjenog prijedloga:

NIJE PRIMJENJIVO.

Datum donošenja stajališta Vijeća:

16. lipnja 2016.

2.

CILJ PRIJEDLOGA KOMISIJE

Cilj je Komisijina prijedloga izmjena Uredbe (EZ) br. 471/2009 kako bi se uskladila s novim
institucionalnim kontekstom nakon stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske
unije.
Predloženo je:
•

ovlastiti Komisiju za donošenje delegiranih akata radi dopune ili izmjene pravila u
pogledu određenih odredaba, kako bi uzela u obzir izmjene Carinskog zakonika ili
odredaba koje proizlaze iz međunarodnih konvencija, izmjene nužne zbog metodoloških
razloga te potrebu da se uspostavi učinkovit sustav za prikupljanje podataka i izradu
statistike,

•

dodijeliti Komisiji provedbene ovlasti za donošenje mjera, u skladu s postupkom
ispitivanja, za određene odredbe, kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu
Uredbe (EZ) br. 471/2009,

te dodatno,
•

HR

zamijeniti upućivanje na Odbor za Extrastat upućivanjem na Odbor za Europski
statistički sustav (ESSC) u kontekstu opće reorganizacije i racionalizacije Europskog
statističkog sustava (ESS).
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3.

PRIMJEDBE NA STAJALIŠTE VIJEĆA

3.1

Opće primjedbe

Stajalište Vijeća odražava s jedne strane privremeni politički dogovor postignut između
Vijeća, Odbora INTA Europskog parlamenta i Komisije u neslužbenoj tripartitnoj raspravi
8. prosinca 2014., a s druge novi Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva
(IIA) koji je donesen i stupio na snagu 13. travnja 2016.1
Naime, glavni problem zbog kojega je blokiran ovaj dokument bilo je pitanje savjetovanja s
državama članicama tijekom Komisijine pripreme delegiranih akata. Odlučeno je da se
pričeka da IIA stupi na snagu.
Vijeće je donijelo svoje stajalište u prvom čitanju 16. lipnja 2016. Izmjenama se uglavnom
određene obveze država članica (među ostalim krajnji rokovi za slanje) preciziraju izravno u
temeljnom aktu, umjesto da se Komisiji dodjeljuje ovlast da ih ona precizira delegiranim
aktom kako je prethodno predloženo. Komisija smatra da te pravne obveze dugoročno
ionako ne bi trebalo mijenjati te da stoga prijelaz s delegiranih akata na temeljni akt ne stvara
problem u pogledu fleksibilnosti; stoga se ne protivi izmjenama Vijeća.
3.2

Napomene o izmjenama koje je donio Europski parlament

3.2.1.

Izmjene Europskog parlamenta koje su u cijelosti, djelomično ili načelno uključene u
stajalište Vijeća u prvom čitanju

Ovlasti Komisije za donošenje delegiranih akata, prvotno predložene na neodređeno vrijeme,
ograničene su na pet godina kako je predloženo izmjenom 7. Europskog parlamenta.
3.2.2.

Izmjene Europskog parlamenta koje nisu uključene u stajalište Vijeća u prvom
čitanju

U svojem prvom čitanju 2014. Europski parlament predložio je izmjene kojima bi se zapravo
poništile sve komitološke ovlasti koje je predložila Komisija. To nije prihvatljivo ni za Vijeće
ni za Komisiju.
3.3

Nove odredbe koje je uvelo Vijeće i stajalište Komisije o njima

Dodani su standardna uvodna izjava i stavci propisani novim Međuinstitucijskim
sporazumom od 13. travnja 2016. Komisija u potpunosti podupire ovaj dodatak.

4.

ZAKLJUČAK

Komisija podupire postignuti kompromis jer je u skladu s Komisijinim nastojanjem da se
uskladi zakonodavstvo korišteno prije Ugovora iz Lisabona. U njemu se dobro odražava
ravnoteža delegiranih i provedbenih akata iz prvobitnog prijedloga Komisije. Usto, riječ je o
slučaju uspješne primjene novog Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi
zakonodavstva.
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