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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 297/2008
2008 m. kovo 11 d.
iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo
nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos
turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB
5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su
tikrinimu.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad, taikant reguliavimo procedūrą su
tikrinimu ir laikantis įprastų terminų, susiklosčius kai kurioms ypatingoms situacijoms galėtų pasunkėti naujai priimtų apskaitos standartų, galiojančių apskaitos standartų
pakeitimų arba galiojančių apskaitos standartų aiškinimų
priėmimas tinkamu laiku, siekiant užtikrinti, kad įmonės
galėtų juos taikyti atitinkamais finansiniais metais, Europos
Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų skubiai veikti siekdami užtikrinti, kad šie standartai ir aiškinimai būtų laiku
priimti ir neturėtų neigiamo poveikio investuotojų požiūriui ir pasitikėjimui.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 reikėtų atitinkamai
iš dalies pakeisti,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB)
Nr. 1606/2002 (3) numatoma, kad tam tikros priemonės
turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d.
Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
tvarką (4).

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio
priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio
teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias
tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Pakeitimai
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 iš dalies keičiamas taip:
1) 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

(3)

Pagal bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, siekiant taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje
numatytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus spręsti dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo Bendrijoje. Kadangi šios

„1.
Komisija priima sprendimą dėl Bendrijoje taikomų
tarptautinių apskaitos standartų. Šios priemonės, skirtos iš
dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 6 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;
2) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)

(1) OL C 161, 2007 7 13, p. 45.
(2) 2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.
(3) OL L 243, 2002 9 11, p. 1.
(4) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais
Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
(5) OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo
1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.
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2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Strasbūre 2008 m. kovo 11 d.
Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

