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1.

BAKGRUND

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet
(dokument COM(2013) 579 final – 2013/0279 COD):

8 augusti 2013.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande:

Ej tillämpligt.

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen:

12 mars 2014.

Överlämnande av det ändrade förslaget:

Ej tillämpligt.

Antagande av rådets ståndpunkt:

16 juni 2016.

2.

SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med kommissionens förslag är att ändra förordning (EG) nr 471/2009 för att anpassa
den till de nya institutionella förhållandena sedan fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt trädde i kraft.
Det föreslogs att
•

kommissionen skulle ges befogenhet att anta delegerade akter för att komplettera eller
ändra regler vad gäller vissa bestämmelser, i syfte att ta hänsyn till ändringar av
tullkodexen eller bestämmelser som följer av internationella konventioner, ändringar
som är nödvändiga av metodskäl och behovet av att införa ett effektivt system för
datainsamling och sammanställning av statistik,

•

kommissionen skulle tilldelas genomförandebefogenheter för att kunna anta åtgärder, i
enlighet med granskningsförfarandet, med avseende på vissa bestämmelser, i syfte att
säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 471/2009,

och dessutom att
•

SV

hänvisningen till Extrastat-kommittén skulle ersättas med en hänvisning till kommittén
för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén), inom ramen för en allmän
omstrukturering och rationalisering av det europeiska statistiksystemet.
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3.

KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT

3.1

Allmänna kommentarer

Rådets ståndpunkt speglar å ena sidan den preliminära politiska överenskommelse som rådet,
Europaparlamentets utskott för internationell handel och kommissionen nådde vid det
informella trepartssamtalet den 8 december 2014 och, å andra sidan, det interinstitutionella
avtalet om bättre lagstiftning som antogs och trädde i kraft den 13 april 20161.
Den största stötestenen i ärendet var frågan om samråd med medlemsstaterna när
kommissionen bereder delegerade akter. Det beslutades att man skulle vänta tills det nya
interinstitutionella avtalet trätt i kraft.
Rådet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 16 juni 2016. I ändringarna fastställs
vissa särskilda skyldigheter för medlemsstaterna (bl.a. tidsfrister för överföring) direkt i den
grundläggande rättsakten i stället för att kommissionen ges befogenhet att fastställa dem
genom en delegerad akt såsom tidigare föreslogs. Kommissionen anser att dessa rättsliga
skyldigheter inte behöver ändras, inte ens på längre sikt, och att överföringen av dem från
delegerade akter till den grundläggande akten därför inte ger upphov till några
flexibilitetsproblem. Kommissionen motsätter sig därför inte dessa ändringar av rådet.
3.2

Kommentarer till Europaparlamentets ändringar

3.2.1

Europaparlamentets ändringar som rådet tagit med helt, delvis eller i princip i sin
ståndpunkt vid den första behandlingen

Kommissionens befogenhet att anta delegerade akter, som ursprungligen föreslogs gälla tills
vidare, begränsades till en femårsperiod genom Europaparlamentets ändring 7.
3.2.2

Europaparlamentets ändringar som rådet inte tagit med i sin ståndpunkt vid den
första behandlingen

Vid den första behandlingen 2014 föreslog Europaparlamentet ändringar som praktiskt taget
skulle ha annullerat samtliga kommittéförfarandebefogenheter som kommissionen föreslagit.
Detta kunde varken rådet eller kommissionen godta.
3.3

Nya bestämmelser som rådet infört samt kommissionens synpunkter på dessa

De standardskäl och stycken som föreskrivs i det nya interinstitutionella avtalet av den
13 april 2016 har lagts till. Kommissionen ger sitt fulla stöd till detta tillägg.

4.

SLUTSATS

Kommissionen stöder den kompromiss som nåtts eftersom den ligger i linje med
kommissionens strävan efter att anpassa lagstiftningen från tiden före Lissabonfördragets
ikraftträdande. Den speglar väl den balans mellan delegerade akter och genomförandeakter
som fanns i kommissionens ursprungliga förslag. Dessutom är det ett lyckat exempel på
tillämpningen av det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.
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