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1.

PAGRINDINIAI FAKTAI

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai data
(dokumentas COM(2013) 0579 final – 2013/0279 COD):

2013 m. rugpjūčio 8 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data:

nėra.

Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data:

2014 m. kovo 12 d.

Pakeisto pasiūlymo perdavimo data:

nėra.

Tarybos pozicijos priėmimo data:

2016 m. birželio 16 d.

KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS

2.

Komisijos pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 471/2009 ir jį suderinti
su įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo pakitusia institucine struktūra.
Pasiūlyta:
•

suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildomos ar
iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su tam tikromis nuostatomis, kad būtų galima
atsižvelgti į Muitinės kodekso ar iš tarptautinių konvencijų kylančių nuostatų
pakeitimus, dėl metodinių priežasčių būtinus pakeitimus ir poreikį nustatyti veiksmingą
duomenų rinkimo ir statistikos rengimo sistemą;

•

suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus, kad ji galėtų priimti su tam tikromis
nuostatomis susijusias priemones laikydamasi nagrinėjimo procedūros ir taip būtų
užtikrintos vienodos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 įgyvendinimo sąlygos,

be to,
•

LT

atsižvelgiant į bendrąją Europos statistikos sistemos (ESS) pertvarką ir supaprastinimą,
pakeisti nuorodą į Ekstrastato komitetą nuoroda į Europos statistikos sistemos komitetą
(ESSK).
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3.

PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS

3.1.

Bendrosios pastabos

Tarybos pozicijoje atsižvelgta tiek į Tarybos, Europos Parlamento Tarptautinės prekybos
komiteto ir Komisijos laikinąjį politinį susitarimą, pasiektą per neoficialias trišales diskusijas
2014 m. gruodžio 8 d., tiek į 2016 m. balandžio 13 d. priimtą ir įsigaliojusį naują
Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1.
Iš tiesų, pagrindinis nesutarimų dėl šio dokumento sukėlęs klausimas buvo konsultacijos su
valstybėmis narėmis Komisijai rengiant deleguotuosius aktus. Nuspręsta palaukti, kol
įsigalios naujasis Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros.
Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą 2016 m. birželio 16 d. Pakeitimai
daugiausia susiję su tuo, kad tam tikros valstybių narių prievolės (be kitų, duomenų
perdavimo terminai) nustatomos tiesiogiai pagrindiniame akte, užuot įgaliojant Komisiją
nustatyti jas deleguotaisiais aktais, kaip siūlyta anksčiau. Komisija mano, kad bet kuriuo
atveju, taip pat galvojant ir apie ilgalaikę perspektyvą, šių teisinių prievolių keisti nereikės,
todėl jas perkėlus iš deleguotųjų aktų į pagrindinį aktą problemų dėl nepakankamo lankstumo
nekyla; todėl ji neprieštarauja šiems Tarybos pakeitimams.
3.2.

Pastabos dėl Europos Parlamento priimtų pakeitimų

3.2.1.

Europos Parlamento pakeitimai, visiškai, iš dalies arba iš principo įtraukti į Tarybos
poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą

Komisijos įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuos siūlyta nustatyti neribotam
laikotarpiui, apriboti iki penkerių metų, kaip siūlyta Europos Parlamento 7 pakeitime.
3.2.2.

Europos Parlamento pakeitimai, neįtraukti į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį
svarstymą

Per pirmąjį svarstymą 2014 m. Europos Parlamentas pasiūlė pakeitimų, kuriais iš esmės būtų
išbraukti visi Komisijos pasiūlyti komiteto procedūros įgaliojimai. Šis pasiūlymas Tarybai ir
Komisijai buvo nepriimtinas.
3.3.

Tarybos įtrauktos naujos nuostatos ir Komisijos pozicija

Įtraukta standartinė konstatuojamoji dalis ir straipsnių dalys, kaip nurodyta naujajame
2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros. Komisija
visiškai pritaria šiam papildymui.

4.

IŠVADA

Komisija pritaria šiam kompromisui, nes jis atitinka Komisijos pastangas suderinti prieš
Lisabonos sutartį priimtus teisės aktus. Jis gerai atspindi deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų
pusiausvyrą, kurios siekta pirminiame Komisijos pasiūlyme. Be to, šiuo atveju sėkmingai
pritaikytas naujasis Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros.
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