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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU
podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie
týkající se
postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění
nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se
třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi
pro účely přijímání některých opatření
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1.

SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě
(dokument COM(2013) 0579 final – 2013/0279 COD):

8. srpna 2013

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního neuvedeno
výboru:
Datum přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení:

12. března 2014

Datum předání pozměněného návrhu:

neuvedeno

Datum přijetí postoje Rady:

16. června 2016

2.

CÍL NÁVRHU KOMISE

Cílem návrhu Komise je změnit nařízení (ES) č. 471/2009 za účelem jeho uvedení do souladu
s novým institucionálním rámcem po vstupu Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost.
Bylo navrženo:
•

svěřit Komisi pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci za účelem doplnění
nebo změny pravidel, pokud jde o některá ustanovení, s cílem zohlednit změny celního
kodexu nebo ustanovení odvozená z mezinárodních dohod, změny nezbytné
z metodických důvodů a potřebu zřídit účinný systém shromažďování údajů a
sestavování statistik,

•

svěřit Komisi prováděcí pravomoci, které jí umožní přijímat opatření v souladu
s přezkumným postupem, pokud jde o některá ustanovení, za účelem zajištění
jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 471/2009,

a dále
•

CS

nahradit odkaz na Výbor Extrastat odkazem na Výbor pro Evropský statistický systém
(ESSC) v souvislosti s celkovou restrukturalizací a zjednodušením Evropského
statistického systému (ESS).
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3.

PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE POSTOJE RADY

3.1

Obecné připomínky

Postoj Rady odráží na jedné straně předběžnou politickou dohodu dosaženou mezi Radou,
Výborem Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod a Komisí při neformálních
trojstranných jednání dne 8. prosince 2014 a na druhé straně novou interinstitucionální
dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů (IIA), která byla přijata a vstoupila v platnost
dne 13. dubna 20161.
Ke zdržení došlo zejména kvůli otázce konzultací s členskými státy v době, kdy Komise akty
v přenesené pravomoci připravovala. Bylo rozhodnuto vyčkat, až vstoupí v platnost
interinstitucionální dohoda.
Rada přijala postoj v prvním čtení dne 16. června 2016. Změny převážně upřesňují určité
zvláštní závazky členských států (mimo jiné lhůty pro postoupení) přímo v základním
právním aktu, namísto zmocnění Komise, aby je upřesnila prostřednictvím aktu v přenesené
pravomoci, jak tomu bylo v původním návrhu. Komise zastává názor, že tyto právní závazky
rovněž z dlouhodobého hlediska nebude nutné měnit, a že by proto jejich přenesení z aktu
v přenesené pravomoci do základního aktu nemělo z hlediska flexibility představovat
problém; nemá proto ke změnám navrženým Radou námitky.
3.2

Připomínky k pozměňovacím návrhům přijatým Evropským parlamentem

3.2.1.

Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu zahrnuté zcela, zčásti nebo v zásadě do
postoje Rady v prvním čtení

Pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci, která byla původně navržena na dobu
neurčitou, je podle změny 7 Evropského parlamentu omezena na pětileté období.
3.2.2.

Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu nezahrnuté do postoje Rady v prvním
čtení

Ve svém prvním čtení z roku 2014 Evropský parlament navrhl změny, na jejichž základě by
byly vypuštěny v podstatě všechny pravomoci projednávání ve výborech navržené Komisí.
To bylo pro Radu nebo pro Komisi nepřijatelné.
3.3

Nová ustanovení zavedená Radou a postoj Komise k těmto ustanovením

Byly doplněny standardní bod odůvodnění a body stanovené v nové interinstitucionální
dohodě ze dne 13. dubna 2016. Komise toto doplnění plně podporuje.

4.

ZÁVĚRY

Komise podporuje dosažený kompromis, neboť je v souladu s úsilím Komise sladit právní
předpisy platné v době před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Kompromis dobře
odráží rovnováhu mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, jak je tomu
v původním návrhu Komise. Kromě toho se jedná o úspěšný příklad uplatňování nové
interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.
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