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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη
θέση του Συμβουλίου για την έγκριση πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
471/2009 του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις
τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 8 Αυγούστου 2013.
και στο Συμβούλιο
[έγγραφο COM(2013) 0579 final — 2013/0279(COD)]:
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής:

Άνευ αντικειμένου.

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση:

12 Μαρτίου 2014.

Ημερομηνία διαβίβασης της τροποποιημένης πρότασης:

Άνευ αντικειμένου.

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Συμβουλίου:

16 Ιουνίου 2016.

2.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 471/2009, ώστε ο εν λόγω κανονισμός να ευθυγραμμιστεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο
μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προτείνεται:
•

EL

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη
συμπλήρωση ή την τροποποίηση των κανόνων που αφορούν ορισμένες διατάξεις,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του τελωνειακού κώδικα ή οι
διατάξεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, οι αλλαγές που είναι απαραίτητες για
μεθοδολογικούς λόγους και η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα
συλλογής στοιχείων και κατάρτισης στατιστικών,
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•

να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να μπορεί να εγκρίνει
μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις,
προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
471/2009,

και επιπλέον
•

να αντικατασταθεί η αναφορά στην επιτροπή Extrastat από αναφορά στην επιτροπή του
ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ), στο πλαίσιο της γενικής αναδιάρθρωσης
και του εξορθολογισμού του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ).

3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.1

Γενικές παρατηρήσεις

Η θέση του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει, αφενός, την προσωρινή πολιτική συμφωνία στην
οποία κατέληξαν το Συμβούλιο, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και η Επιτροπή κατά τον άτυπο τριμερή διάλογο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 και,
αφετέρου, τη νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που εγκρίθηκε και
τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου 20161.
Πράγματι, το κύριο θέμα στο οποίο προσέκρουε ο φάκελος ήταν το ζήτημα της διαβούλευσης
με τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή.
Αποφασίστηκε να υπάρξει αναμονή έως ότου τεθεί σε ισχύ η νέα διοργανική συμφωνία.
Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιουνίου 2016. Οι
τροπολογίες διευκρινίζουν κυρίως ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις των κρατών μελών (μεταξύ
άλλων, προθεσμίες διαβίβασης) απευθείας στη βασική πράξη, αντί της παροχής
εξουσιοδότησης στην Επιτροπή για καθορισμό τους με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, όπως είχε
προταθεί προηγουμένως. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, ούτως ή άλλως, αυτές οι νομικές
υποχρεώσεις δεν θα χρειαστεί να τροποποιηθούν μακροπρόθεσμα και ότι, κατά συνέπεια, η
μεταφορά τους από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στη βασική πράξη δεν δημιουργεί κανένα
πρόβλημα ευελιξίας· ως εκ τούτου, δεν έχει αντίρρηση για τις εν λόγω τροπολογίες του
Συμβουλίου.
3.2

Παρατηρήσεις όσον αφορά τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο

3.2.1.

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενσωματώθηκαν πλήρως, εν μέρει ή
καταρχήν στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Η ανάθεση στην Επιτροπή της αρμοδιότητας να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, η οποία
αρχικά είχε προταθεί για αόριστο χρονικό διάστημα, περιορίστηκε σε περίοδο πέντε ετών,
όπως προτείνεται στην τροπολογία 7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3.2.2.

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν περιελήφθησαν στη θέση του
Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τροπολογίες οι
οποίες ουσιαστικά θα καταργούσαν όλες τις εξουσίες «επιτροπολογίας» που πρότεινε η
Επιτροπή. Αυτό δεν ήταν αποδεκτό για το Συμβούλιο ή για την Επιτροπή.
3.3

Νέες διατάξεις που εισάγει το Συμβούλιο και θέση της Επιτροπής

Η τυποποιημένη αιτιολογική σκέψη και τα σημεία που προβλέπει η νέα διοργανική συμφωνία
της 13ης Απριλίου 2016. Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως αυτή την προσθήκη.
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4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει τη συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε, διότι ή λύση αυτή συνάδει
με τις προσπάθειες της Επιτροπής για εναρμόνιση της νομοθεσίας που ίσχυε πριν από τη
Συνθήκη της Λισαβόνας. Αντικατοπτρίζει επίσης την ισορροπία μεταξύ των
κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, όπως προβλεπόταν στην αρχική
πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, πρόκειται για επιτυχή εφαρμογή της νέας διοργανικής
συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
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