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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján
a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról
szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a
Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében
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szóló tanácsi álláspontról

(EGT-vonatkozású szöveg)

HU

HU

2013/0279 (COD)
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján
a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról
szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a
Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat elfogadásáról
szóló tanácsi álláspontról
(EGT-vonatkozású szöveg)
1.

HÁTTÉR

A javaslat Európai Parlamenthez és Tanácshoz történő
beterjesztésének időpontja
(COM(2013) 0579 final – 2013/0279 COD dokumentum):

2013. augusztus 8.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének nem alkalmazandó
időpontja:
Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat):

2014. március 12.

A módosított javaslat megküldésének időpontja:

nem alkalmazandó

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja:

2016. június 16.

2.

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA

A Bizottság javaslatának célja a 471/2009/EK rendelet módosítása az Európai Unió
működéséről szóló szerződés hatálybalépésével létrejött új intézményi kerettel való összhang
megteremtése céljából.
A javaslat a következőkre terjed ki:
•

a Bizottság felhatalmazása felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására egyes
rendelkezések kiegészítése, illetve módosítása érdekében, a Vámkódex vagy a
nemzetközi egyezményekből eredő rendelkezések változásainak, valamint a
módszertani okokból az adatgyűjtési rendszer hatékonyabbá tétele érdekében
megkövetelt módosításoknak a figyelembevétele céljából,

•

a Bizottság végrehajtási jogkörrel történő felruházása bizonyos rendelkezésekkel
kapcsolatos intézkedéseknek a vizsgálóbizottsági eljárással összhangban történő
elfogadása érdekében, a 471/2009/EK rendelet végrehajtásához szükséges egységes
feltételek biztosítása céljából,

valamint
•

HU

az európai statisztikai rendszer (ESR) általános átszervezése és egyszerűsítése keretében
az Extrastat-bizottságra történő hivatkozásoknak az Európai Statisztikai Rendszer
Bizottságára (ESR-bizottság) történő hivatkozásokkal való felváltása.
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3.

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK

3.1.

Általános észrevételek

A tanácsi álláspont egyrészről a Tanács, az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottsága és a Bizottság közötti 2014. december 8-i háromoldalú informális megbeszélésen
született ideiglenes politikai megállapodást, másrészről a 2016. április 13-án elfogadott és
hatályba lépett, a jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi megállapodást 1
tükrözi.
Az ügyben ugyanis a legfőbb akadályt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bizottsági
kidolgozásakor folytatandó tagállami konzultáció jelentette. A felek úgy határoztak, hogy
megvárják a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás
hatálybalépését.
A Tanács 2016. június 16-án elfogadta az első olvasatban kialakított álláspontját. A
módosítások értelmében egyes tagállami kötelezettségek (többek között az adattovábbítási
határidők vonatkozásában) közvetlenül az alap-jogiaktusban kerülnek előírásra, ahelyett, hogy
a korábbi javaslatnak megfelelően a Bizottság kapna felhatalmazást e kötelezettségek
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban történő meghatározására. A Bizottság megítélése
szerint az említett jogi kötelezettségeket hosszabb távon amúgy sem kell módosítani,
következésképpen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusból az alap-jogiaktusba való
áthelyezésük nem okoz rugalmassági problémát; a Bizottság ezért a szóban forgó tanácsi
módosításokkal szemben nem emel kifogást.
3.2.

Megjegyzések az Európai Parlament által elfogadott módosításokhoz

3.2.1.

Az Európai Parlament által javasolt, a Tanács első olvasatban elfogadott
álláspontjába teljesen, részben vagy lényegüket tekintve átvett módosítások

Az Európai Parlament 7. módosítása a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására vonatkozó, eredetileg határozatlan időre javasolt felhatalmazásának öt évre
történő korlátozását javasolja.
3.2.2.

Az Európai Parlament által javasolt, a Tanács első olvasatban elfogadott
álláspontjában nem szereplő módosítások

Az Európai Parlament a 2014. évi első olvasatban olyan módosításokat javasolt, amelyek
lényegében teljesen megszüntették volna a Bizottság által javasolt komitológiai hatásköröket.
Ez a Tanács és a Bizottság számára nem volt elfogadható.
3.3.

A Tanács által bevezetett új rendelkezések és a Bizottság álláspontja

A szöveg kiegészült a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i új
intézményközi megállapodásban előírt szabványos preambulumbekezdéssel és bekezdésekkel.
A Bizottság teljes mértékben támogatja a kiegészítést.

4.

KÖVETKEZTETÉS

A Bizottság támogatja a létrejött kompromisszumot, mivel az összhangban áll a Lisszaboni
Szerződés hatálybalépése előtti jogszabályok kiigazítására irányuló bizottsági
erőfeszítésekkel. A kompromisszum jól tükrözi az eredeti bizottsági javaslatban előirányzott,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok közötti egyensúlyt. Ezenfelül
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sikeres példája a jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi megállapodás
alkalmazásának.
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