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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

(EU) 2016/…

ze dne …,

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

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem1,

1 Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním 
věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 16. června 2016 (dosud nezveřejněný 
v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne …. (dosud nezveřejněný 
v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) V důsledku vstupu v platnost Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) by 

měly být pravomoci svěřené Komisi uvedeny do souladu s články 290 a 291 Smlouvy.

(2) S ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20111 se Komise 

prohlášením2 zavázala přezkoumat legislativní akty, které v současnosti odkazují na 

regulativní postup s kontrolou, s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě.

(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/20093 svěřuje Komisi pravomoci pro 

účely provedení některých ustanovení uvedeného nařízení.

(4) Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 471/2009 článkům 290 a 291 Smlouvy by 

prováděcí pravomoci, které uvedené nařízení svěřuje Komisi, měly být nahrazeny 

pravomocí přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

2 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 19.
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice 

Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 152,16.6.2009, s. 23).
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(5) S cílem zohlednit změny celního kodexu nebo ustanovení odvozených z mezinárodních 

dohod, změny nezbytné z metodických důvodů a potřebu zřídit účinný systém 

shromažďování údajů a sestavování statistik by měla být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o:

– úpravu seznamu celních režimů nebo celně schválených určení;

– zvláštní zboží nebo pohyby a jiná nebo zvláštní ustanovení, jež se na ně vztahují;

– vynětí zboží nebo pohybů ze statistiky zahraničního obchodu;

– shromažďování údajů podle čl. 4 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 471/2009;

– další upřesnění statistických údajů;

– požadavek na omezené soubory údajů v případě zvláštního zboží nebo pohybů podle 

čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 471/2009 a údajů poskytovaných podle čl. 4 odst. 2 

uvedeného nařízení;

– úroveň souhrnu pro partnerské země, zboží a měny pro statistiku obchodu podle 

fakturační měny.
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Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ze dne 13. dubna 20161. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně 

s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin 

odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(6) Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou 

dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty a aby byly i nadále co 

nejhospodárnější.

(7) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 471/2009 by měly 

být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní přijímat opatření, která se týkají:

– kódů a jejich formátu, jež mají být použity pro údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 

zmíněného nařízení;

– propojení údajů o podnikových ukazatelích s údaji zaznamenanými podle uvedeného 

článku; a

– jednotného obsahu a rozsahu předávaných statistik.

Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(8) Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí poskytoval poradenství a pomoc Výbor 

pro statistiku obchodu se zbožím se třetími zeměmi (dále jen „Výbor Extrastat“), uvedený 

v článku 11 nařízení (ES) č. 471/2009. V rámci strategie pro novou strukturu Evropského 

statistického systému (dále jen „ESS“), zaměřenou na zlepšení koordinace a partnerství 

v jasném pyramidovém uspořádání v rámci ESS, by měl mít Výbor pro Evropský 

statistický systém, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/20091, 

poradní úlohu a pomáhat Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Za tímto 

účelem by nařízení (ES) č. 471/2009 mělo být změněno tak, že se odkaz na Výbor 

Extrastat nahradí odkazem na Výbor pro Evropský statistický systém.

(9) V zájmu zajištění právní jistoty nejsou tímto nařízením dotčeny postupy pro přijímání 

opatření, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení 

v platnost.

(10) Nařízení (ES) č. 471/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na 
které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, 
nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, 
Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství 
(Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
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Článek 1

Nařízení (ES) č. 471/2009 se mění takto:

1) Článek 3 se mění takto:

a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. S cílem zohlednit změny celního kodexu a ustanovení odvozených 

z mezinárodních dohod je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 10a, které upravují seznam celních režimů 

nebo celně schválených určení uvedených v odst.1 druhém pododstavci tohoto 

článku.“

b) V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, které se týkají zvláštního zboží nebo pohybů a jiných nebo zvláštních 

ustanovení, jež se na ně vztahují.“

c) V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, které se týkají vynětí zboží nebo pohybů ze statistiky zahraničního 

obchodu.“
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d) Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5. Při výkonu přenesených pravomocí uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 Komise 

zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou 

dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.“

2) V článku 4 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, které se týkají shromažďování údajů uvedených v odstavcích 2 a 4 

tohoto článku. Při výkonu těchto přenesených pravomocí Komise zajistí, aby akty 

přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro 

členské státy ani respondenty.“

3) Článek 5 se mění takto:

a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, které se týkají dalšího upřesnění údajů uvedených v odstavci 1 

tohoto článku.

2a. Opatření, která se týkají kódů, jež mají být pro údaje uvedené v odstavci 1 

tohoto článku použity, a formátu těchto kódů, přijímá Komise prostřednictvím 

prováděcích aktů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“
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b) V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, které se týkají těchto omezených souborů údajů.“

c) Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5. Při výkonu přenesených pravomocí uvedených v odstavcích 2 a 4 Komise 

zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou 

dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.“

4) Článek 6 se mění takto:

a) V odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Opatření, která se týkají propojení údajů a sestavování statistik, přijímá Komise 

prostřednictvím prováděcích aktů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Každé dva roky sestavují členské státy roční statistiky obchodu členěné podle 

fakturační měny.
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Členské státy sestaví statistiky s využitím reprezentativního vzorku záznamů 

o dovozu a vývozu zboží získaných z celních prohlášení, která obsahují údaje 

o fakturační měně. Pokud není fakturační měna pro vývoz v celním prohlášení 

uvedena, provede se za účelem shromáždění požadovaných údajů zjišťování.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, které se týkají úrovně souhrnu pro partnerské země, zboží 

a měny. Při výkonu těchto pravomocí Komise zajistí, aby akty přijaté 

v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro 

členské státy ani respondenty.“

5) Článek 8 se mění takto:

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Členské státy předají Komisi (Eurostatu) statistiku uvedenou v čl. 6 odst. 1 

nejpozději do 40 dnů po skončení každého měsíčního referenčního období. 

Členské státy zajistí, aby statistika obsahovala informace o veškerém dovozu 

a vývozu v příslušném referenčním období, a provedou úpravy, pokud 

záznamy nejsou dostupné.

Jsou-li předané statistiky předmětem opravy, předají členské státy opravené 

výsledky nejpozději poslední den měsíce následujícího poté, co se opravené 

údaje staly dostupnými.
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Členské státy zahrnou do výsledků předávaných Komisi (Eurostatu) všechny 

statistické informace, které jsou důvěrné.

Opatření, která se týkají jednotných technických specifikací pro obsah a rozsah 

předávaných statistik, přijímá Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“

b) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Statistika obchodu podle podnikových ukazatelů uvedená v čl. 6 odst. 2 se 

Komisi (Eurostatu) předává do 18 měsíců od konce referenčního roku.

Statistika obchodu členěná podle fakturační měny uvedená v čl. 6 odst. 3 se 

Komisi (Eurostatu) předává do tří měsíců od konce referenčního roku.“

6) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 

odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4 a čl. 6 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum 

vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, 

pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, 

3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4 a čl. 6 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu 

dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky 

jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016 (*).

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 

a 4 a čl. 6 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu 

nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“

_____________________
(*) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

7) Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) 

č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/2011 (*).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

_____________________
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“
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Článek 2

Tímto nařízením nejsou dotčeny postupy pro přijímání opatření podle nařízení (ES) č. 471/2009, 

které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. ÚVOD

1. Dne 8. srpna 2013 předložila Komise Radě a Evropskému parlamentu návrh 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.

2. Postoj Evropského parlamentu v prvním čtení byl přijat na plenárním zasedání dne 12. března 

2014, přičemž bylo přijato 9 změn.

3. Rada a Evropský parlament zahájily v listopadu roku 2014 jednání s cílem dosáhnout dohody 

na začátku druhého čtení. Vzhledem k otevřené otázce konzultace odborníků ze členských 

států Komisí před přijetím aktů v přenesené pravomoci byla jednání pozastavena, dokud 

nebudou dokončena jednání o interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních 

předpisů.

4. Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů, dohodnutá všemi třemi 

orgány dne 15. prosince 2015, byla přijata plenárním zasedáním Evropského parlamentu dne 

9. března 2016 a Radou dne 15. března 2016. Konečný kompromis ve znění uvedeném 

v dokumentu 7105/16 byl tedy odpovídajícím způsobem přeformulován.

5. Předseda Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu zaslal dne 21. dubna 2016 

dopis předsedovi Výboru stálých zástupců, v němž uvedl, že pokud Rada přijme svůj postoj 

v prvním čtení v souladu s výše uvedeným kompromisem, doporučí plenárnímu zasedání 

schválit postoj Rady ve druhém čtení Parlamentu beze změn, s výhradou právně-jazykové 

revize.

6. Dne 11. května 2016 Rada potvrdila svou politickou dohodu ohledně kompromisního znění 

nařízení.
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II. CÍL

7. Cílem návrhu nařízení je, aby se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 

o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi harmonizovalo se 

SFEU, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání 

některých opatření.

III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

8. Po hlasování na plenárním zasedání vedly Evropský parlament a Rada jednání s cílem uzavřít 

dohodu na začátku druhého čtení na základě postoje Rady v prvním čtení, který by Parlament 

mohl schválit beze změn. Znění postoje Rady v prvním čtení plně zohledňuje kompromis 

dosažený mezi společnými normotvůrci.

9. Hlavní klíčovou otázkou mezi oběma orgány byla žádost Rady o konzultaci odborníků ze 

členských států před přijetím aktů v přenesené pravomoci. Následně bylo rozhodnuto jednání 

pozastavit, dokud nebudou dokončena jednání o interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů.

10. Po přijetí interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů byl návrh 

nařízení odpovídajícím způsobem přeformulován.

IV. ZÁVĚR

11. Postoj Rady plně odráží kompromis dosažený v jednáních mezi Evropským parlamentem 

a Radou, s nímž souhlasila Komise, a je plně v souladu s interinstitucionální dohodou 

o zdokonalení tvorby právních předpisů. Tento kompromis je potvrzen dopisem, který 

předseda Výboru pro mezinárodní obchod zaslal dne 27. dubna 2016 předsedovi Výboru 

stálých zástupců.
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POZNÁMKA K BODU „I/A“ 
Odes íla te l: Generá lní sekre ta riá t Rady 
P říjemce: Výbor s tá lých zás tupců / Rada  
P ředmě t: Návrh na řízení Evropského parlamentu a  Rady, kte rým se  mění na řízení 

(ES) č. 471/2009 o s ta tis tice  Společens tví týka jící se  zahraničního 
obchodu se  tře tími zeměmi, pokud jde  o svěření přenesených  
a  prováděcích pravomocí Komis i pro úče ly přijímání některých opa tření 
(první č tení) 
– přije tí pos toje  Rady v prvním čtení a  odůvodnění Rady 

 

1. Dne 8. srpna 2013 předložila Komise Radě výše uvedený návrh1, založený na 

čl. 338 odst. 1 SFEU.

2. Evropský parlament přijal postoj v prvním čtení dne 12. března 20142.

3. Na 3464. zasedání konaném dne 15. května 2016 dosáhla Rada pro zemědělství a rybolov 

politické dohody o postoji Rady v prvním čtení k výše uvedenému nařízení3.

1 Dokument 13517/13.
2 Dokument 7436/14.
3 V souladu s dopisem ze dne 21. dubna 2016, zaslaném předsedou Výboru pro mezinárodní 

obchod Evropského parlamentu předsedovi Výboru stálých zástupců, by měl Evropský 
parlament ve druhém čtení schválit postoj Rady v prvním čtení beze změny.
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4. Výbor stálých zástupců se vyzývá, aby Radě navrhl přijmout jako bod „A“ pořadu jednání 

některého z nadcházejících zasedání postoj Rady v prvním čtení uvedený v dokumentu 

8536/16 a odůvodnění uvedené v dokumentu 8536/16 ADD 1.
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EVROPSKÁ 
KOMISE  

V Bruselu dne 21.6.2016  

COM(2016) 420 final 

2013/0279 (COD) 

  

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 

(Text s významem pro EHP) 

 



 

CS 2   CS 

2013/0279 (COD) 

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 

(Text s významem pro EHP) 

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 

výboru: 

neuvedeno 

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 

• 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 2016
1
.  

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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