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UREDBA (EU) 2016/… 

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od …

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice

u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama

u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti

Komisiji radi donošenja određenih mjera

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom1,

1 Stajalište Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) 
i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 16. lipnja 2016. (još nije objavljeno u Službenom 
listu). Stajalište Europskog parlamenta od … (još nije objavljeno u Službenom listu).
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budući da:

(1) Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske unije („Ugovor”) 

ovlasti koje se dodjeljuju Komisiji trebalo bi uskladiti s člancima 290. i 291. Ugovora.

(2) S obzirom na donošenje Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1 

Komisija se putem Izjave2 obvezala preispitati zakonodavne akte koji trenutačno 

sadržavaju upućivanja na regulatorni postupak s kontrolom s obzirom na kriterije utvrđene 

u Ugovoru.

(3) Uredbom (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća3 dodjeljuju se ovlasti Komisiji 

radi provedbe pojedinih odredaba te uredbe.

(4) Radi usklađivanja Uredbe (EZ) br. 471/2009 s člancima 290. i 291. Ugovora, provedbene 

ovlasti koje su dodijeljene Komisiji tom uredbom trebale bi se zamijeniti ovlašću za 

donošenje delegiranih i provedbenih akata.

1 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju 
pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem 
provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

2 SL L 55, 28.2.2011., str. 19.
3 Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici 

Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage 
Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.).
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(5) Kako bi se uzele u obzir izmjene Carinskog zakonika ili odredaba koje proizlaze iz 

međunarodnih konvencija, izmjene potrebne zbog metodoloških razloga i potreba za 

uspostavom učinkovitog sustava za prikupljanje podataka i sastavljanje statistike, ovlast za 

donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu:

– prilagodbe popisa carinskih postupaka ili carinski dopuštenog postupanja ili uporabe;

– posebne robe ili kretanjâ i različitih ili specifičnih odredaba koje se na njih 

primjenjuju;

– isključivanja robe ili kretanjâ iz statistike vanjske trgovine;

– prikupljanja podataka iz članka 4. stavaka 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 471/2009;

– daljnje specifikacije statističkih podataka;

– zahtjeva za ograničene skupove podataka za posebnu robu ili kretanja iz članka 3. 

stavka 3. Uredbe (EZ) br. 471/2009, te podataka osiguranih u skladu s člankom 4. 

stavkom 2. te uredbe;

– razine agregacije za zemlje partnere, robu i valute za izradu statistike trgovine prema 

valuti računa.
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Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća 

savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u 

skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi 

zakonodavstva od 13. travnja 2016.1. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog 

sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve 

dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno 

imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih 

akata.

(6) Komisija bi trebala osigurati da se tim delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno 

opterećenje za države članice niti davatelje podataka te da oni budu što ekonomičniji.

(7) Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 471/2009, provedbene 

ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji kojima joj se omogućuje donošenje mjera u vezi s:

– - oznakama i njihovim oblikom koji će se upotrebljavati za podatke iz članka 5. 

stavka 1. te uredbe;

– - povezivanjem podataka o karakteristikama poduzeća s podacima zabilježenima u 

skladu s tim člankom; i

– - ujednačenim sadržajem i obuhvatom podataka dostavljene statistike.

Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

1 SL L 123, 12.5.2016., str.1.
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(8) Odbor za statistiku u vezi s robnom razmjenom sa zemljama nečlanicama („Odbor za 

Extrastat”), naveden u članku 11. Uredbe (EZ) br. 471/2009, savjetovao je Komisiju te joj 

je pomagao u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti. U okviru strategije o novoj 

strukturi Europskog statističkog sustava („ESS”), kojom se želi poboljšati koordinacija i 

partnerstvo u jasnoj piramidalnoj strukturi unutar ESS-a, Odbor za Europski statistički 

sustav („ESSC”), osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća1, 

trebao bi imati savjetodavnu ulogu i pomagati Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih 

ovlasti. U tu bi svrhu Uredbu (EZ) br. 471/2009 trebalo izmijeniti tako da se upućivanje na 

Odbor za Extrastat zamijeni upućivanjem na ESSC.

(9) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, ovom se Uredbom ne utječe na postupke donošenja 

mjera koji su pokrenuti, ali nisu dovršeni prije njezina stupanja na snagu.

(10) Uredbu (EZ) br. 471/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

1 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj 
statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog 
parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu 
Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 
89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica 
(SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).



8536/1/16 REV 1 6
HR

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 471/2009 mijenja se kako slijedi:

1. Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Kako bi se uzele u obzir izmjene Carinskog zakonika i odredaba koje proizlaze 

iz međunarodnih konvencija, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u 

skladu s člankom 10.a s ciljem prilagodbe popisa carinskih postupaka ili 

carinski dopuštenog postupanja ili uporabe iz drugog podstavka stavka 1. ovog 

članka.”;

(b) u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s 

posebnom robom ili kretanjima i različitim ili specifičnim odredbama koje se na njih 

primjenjuju.”;

(c) u stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s 

isključivanjem robe ili kretanjâ iz statistike vanjske trgovine.”;
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(d) dodaje se sljedeći stavak:

„5. Pri izvršavanju ovlasti delegiranih u stavcima 2., 3. i 4. Komisija osigurava da 

se delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno opterećenje državama 

članicama niti davateljima podataka.”;

2. U članku 4. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s 

prikupljanjem podataka iz stavaka 2. i 4. ovog članka. Pri izvršavanju tih ovlasti 

Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno opterećenje 

državama članicama niti davateljima podataka.”

3. Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s 

daljnjom specifikacijom podataka iz stavka 1. ovog članka.

2.a Komisija provedbenim aktima donosi mjere u vezi s oznakama i njihovim 

oblikom koji će se upotrebljavati za podatke iz stavka 1. ovog članka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. 

stavka 2.”;
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(b) u stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s tim 

ograničenim skupovima podataka.”;

(c) dodaje se sljedeći stavak:

„5. Pri izvršavanju ovlasti delegiranih u stavcima 2. i 4. Komisija osigurava da se 

delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno opterećenje državama 

članicama niti davateljima podataka.”.

4. Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 2. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija provedbenim aktima donosi mjere u vezi s povezivanjem podataka i tih 

statistika koje treba sastaviti.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. 

stavka 2.”;

(b) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Države članice svake dvije godine sastavljaju godišnju statistiku trgovine 

razvrstanu prema valuti računa.
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Države članice sastavljaju statistiku uporabom reprezentativnog uzorka 

evidencija o uvozu i izvozu iz carinskih deklaracija koje sadržavaju podatke o 

valuti računa. Ako valuta računa za izvoz nije navedena na carinskoj 

deklaraciji, provodi se istraživanje radi prikupljanja potrebnih podataka.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s 

razinom agregacije za zemlje partnere, robu i valute. Pri izvršavanju tih ovlasti 

Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nameće znatno dodatno 

opterećenje državama članicama niti davateljima podataka.”.

5. Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statistiku iz članka 6. stavka 1. 

najkasnije 40 dana od završetka svakoga mjesečnog referentnog razdoblja. 

Države članice osiguravaju da statistika sadrži informacije o cjelokupnom 

uvozu i izvozu u dotičnom referentnom razdoblju, izvršavajući odgovarajuće 

prilagodbe ako evidencija nije dostupna.

Ako je statistika koja se šalje podložna revizijama, države članice šalju 

revidirane rezultate najkasnije posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon 

dana kada su revidirani podaci postali dostupni.
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Države članice u rezultate koje šalju Komisiji (Eurostatu) uključuju sve 

povjerljive statističke informacije.

Komisija provedbenim aktima donosi mjere u vezi s ujednačenim tehničkim 

specifikacijama za sadržaj i obuhvat podataka dostavljene statistike. Ti se 

provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. 

stavka 2.”;

(b) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Statistika trgovine prema karakteristikama poduzeća iz članka 6. stavka 2. 

dostavlja se Komisiji (Eurostatu) u roku od 18 mjeseci od kraja referentne 

godine.

Statistika trgovine razvrstana prema valuti računa iz članka 6. stavka 3. 

dostavlja se Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od kraja referentne 

godine.”.

6. Umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima 

utvrđenima u ovom članku.
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2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavaka 2., 3. i 4., članka 4. 

stavka 5., članka 5. stavaka 2. i 4. te članka 6. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na 

razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o 

izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci 

prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za 

razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom 

produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti 

iz članka 3. stavaka 2., 3. i 4., članka 4. stavka 5., članka 5. stavaka 2. i 4. te članka 6. 

stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. 

Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke 

u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On 

ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je 

imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 

2016.(*).

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i 

Vijeću.
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6. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavaka 2., 3. i 4., članka 4. stavka 5., 

članka 5. stavaka 2. i 4. te članka 6. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski 

parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom 

parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog 

roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. 

Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_________________
(*) SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”.

7. Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Postupak odbora

1. Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) 

br. 223/2009. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 

Europskog parlamenta i Vijeća (*).

2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

_________________
(*) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o 

utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad 
izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)”.
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Članak 2.

Ovom Uredbom ne utječe se na postupke donošenja mjera predviđene u Uredbi (EZ) br. 471/2009 

koji su pokrenuti, ali nisu dovršeni prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik
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I. UVOD

1. Komisija je 8. kolovoza 2013. Vijeću i Europskom parlamentu podnijela Prijedlog uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u 

vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i 

provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera.

2. Stajalište Europskog parlamenta u prvom čitanju doneseno je na plenarnoj sjednici 

12. ožujka 2014., pri čemu je usvojeno 9 amandmana.

3. Vijeće i Europski parlament u studenome 2014. započeli su pregovore s ciljem postizanja 

ranog dogovora u drugom čitanju. Zbog otvorenog pitanja savjetovanja Komisije sa 

stručnjacima država članica prije donošenja delegiranih akata, pregovori su stavljeni na 

čekanje, u iščekivanju ishoda Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva.

4. Međuinstitucionalni sporazum o boljoj izradi zakonodavstva, o kojem su tri institucije 

postigle dogovor 15. prosinca 2015., donesen je na plenarnoj sjednici EP-a 9. ožujka 2016., a 

Vijeće ga je donijelo 15. ožujka 2016. Konačni kompromisni tekst naveden u dok. 7105/16 

izmijenjen je u skladu s tim.

5. Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) Europskog parlamenta uputio je 

21. travnja 2016. pismo predsjedniku Odbora stalnih predstavnika u kojem navodi da će, ako 

Vijeće donese svoje stajalište u prvom čitanju u skladu s navedenim kompromisom, 

preporučiti plenarnom sazivu Parlamenta da u drugom čitanju prihvati stajalište Vijeća bez 

izmjena nakon njegove pravno-jezične provjere.

6. Vijeće je 11. svibnja 2016. potvrdilo svoj politički dogovor o kompromisnom tekstu Uredbe.
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II. CILJ

7. Svrha Nacrta uredbe jest da se Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o 

statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama uskladi s UFEU-

om u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih 

mjera.

III. ANALIZA ZAJEDNIČKOG STAJALIŠTA

8. Nakon glasovanja na plenarnoj sjednici Europski parlament i Vijeće vodili su pregovore s 

ciljem postizanja ranog dogovora u drugom čitanju na temelju stajališta Vijeća u prvom 

čitanju koje je Parlament mogao prihvatiti kao takvo. Tekst stajališta Vijeća u prvom čitanju u 

potpunosti odražava kompromis postignut između suzakonodavaca.

9. Najvažnije i ključno pitanje za obje institucije bio je zahtjev Vijeća za savjetovanje s 

nacionalnim stručnjacima prije donošenja delegiranih akata. Tada je odlučeno da će se 

pregovori staviti na čekanje, u iščekivanju ishoda Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj 

izradi zakonodavstva.

10. Nakon donošenja Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva Nacrt 

uredbe izmijenjen je u skladu s time.

IV. ZAKLJUČAK

11. Stajalište Vijeća u potpunosti odražava kompromis postignut u pregovorima između 

Europskog parlamenta i Vijeća, uz suglasnost Komisije, te je u potpunosti u skladu s 

Međuinstitucionalnim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva. Kompromis je potvrđen 

pismom predsjednika Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA) upućenim predsjedniku 

Odbora stalnih predstavnika 27. travnja 2016.
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NAPOMENA O TOČKI „I/A” 
Od: Glavno ta jniš tvo Vijeća  
Za: Odbor s ta lnih preds tavnika /Vijeće  
Predmet: Nacrt uredbe  Europskog parlamenta  i Vijeća  o izmjeni Uredbe  

(EZ) br. 471/2009 o s ta tis tici Za jednice  u vezi s  vanjskom trgovinom sa  
zemljama nečlanicama u pogledu dodje le  de legiranih i provedbenih ovlas ti 
Komis iji za  donošenje  određenih mjera  (prvo  č itanje) 
– usva janje  s ta ja liš ta  Vijeća  u prvom čitanju i obrazloženja  Vijeća  

 

1. Komisija je 8. kolovoza 2013. Vijeću proslijedila gore navedeni prijedlog1, koji se temelji na 

članku 338. stavku 1. UFEU-a.

2. Europski parlament 12. ožujka 2014. usvojio je svoje stajalište u prvom čitanju.2

3. Na svojem 3464. sastanku održanom 15. svibnja 2016. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo 

postiglo je politički dogovor o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o gore navedenoj Uredbi.3

1 Dok. 13517/13.
2 Dok. 7436/14.
3 U skladu s pismom od 21. travnja 2016. koje je predsjednik Odbora za međunarodnu 

trgovinu Europskog parlamenta poslao predsjedniku Corepera Europski parlament trebao bi 
u drugom čitanju odobriti stajalište Vijeća iz prvog čitanja bez amandmana.
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4. Poziva se Odbor stalnih predstavnika da predloži Vijeću da kao točku „A” dnevnog reda na 

jednom od sljedećih sastanaka usvoji stajalište Vijeća u prvom čitanju iz dokumenta 8536/16 i 

obrazloženje iz dokumenta 8536/16 ADD 1.
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2013/0279 (COD) 

KOMUNIKACIJA KOMISIJE 

EUROPSKOM PARLAMENTU 

 

na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

 

o 

stajalištu Vijeća o donošenju Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom 

trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti 

Komisiji radi donošenja određenih mjera 

(Tekst značajan za EGP) 

1. KONTEKST 

Datum slanja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću 

(dokument COM(2013) 0579 final – 2013/0279 COD): 

8. kolovoza 2013. 

Datum mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora: NIJE PRIMJENJIVO. 

Datum stajališta Europskog parlamenta, prvo čitanje: 12. ožujka 2014. 

Datum slanja izmijenjenog prijedloga: NIJE PRIMJENJIVO. 

Datum donošenja stajališta Vijeća: 16. lipnja 2016. 

2. CILJ PRIJEDLOGA KOMISIJE 

Cilj je Komisijina prijedloga izmjena Uredbe (EZ) br. 471/2009 kako bi se uskladila s novim 

institucionalnim kontekstom nakon stupanja na snagu Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije.  

Predloženo je: 

• ovlastiti Komisiju za donošenje delegiranih akata radi dopune ili izmjene pravila u 

pogledu određenih odredaba, kako bi uzela u obzir izmjene Carinskog zakonika ili 

odredaba koje proizlaze iz međunarodnih konvencija, izmjene nužne zbog metodoloških 

razloga te potrebu da se uspostavi učinkovit sustav za prikupljanje podataka i izradu 

statistike, 

• dodijeliti Komisiji provedbene ovlasti za donošenje mjera, u skladu s postupkom 

ispitivanja, za određene odredbe, kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu 

Uredbe (EZ) br. 471/2009, 

te dodatno, 

• zamijeniti upućivanje na Odbor za Extrastat upućivanjem na Odbor za Europski 

statistički sustav (ESSC) u kontekstu opće reorganizacije i racionalizacije Europskog 

statističkog sustava (ESS). 



 

HR 3   HR 

3. PRIMJEDBE NA STAJALIŠTE VIJEĆA 

3.1 Opće primjedbe 

Stajalište Vijeća odražava s jedne strane privremeni politički dogovor postignut između 

Vijeća, Odbora INTA Europskog parlamenta i Komisije u neslužbenoj tripartitnoj raspravi 

8. prosinca 2014., a s druge novi Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva 

(IIA) koji je donesen i stupio na snagu 13. travnja 2016.
1
  

Naime, glavni problem zbog kojega je blokiran ovaj dokument bilo je pitanje savjetovanja s 

državama članicama tijekom Komisijine pripreme delegiranih akata. Odlučeno je da se 

pričeka da IIA stupi na snagu.  

Vijeće je donijelo svoje stajalište u prvom čitanju 16. lipnja 2016. Izmjenama se uglavnom 

određene obveze država članica (među ostalim krajnji rokovi za slanje) preciziraju izravno u 

temeljnom aktu, umjesto da se Komisiji dodjeljuje ovlast da ih ona precizira delegiranim 

aktom kako je prethodno predloženo.   Komisija smatra da te pravne obveze dugoročno 

ionako ne bi trebalo mijenjati te da stoga prijelaz s delegiranih akata na temeljni akt ne stvara 

problem u pogledu fleksibilnosti; stoga se ne protivi izmjenama Vijeća.   

3.2 Napomene o izmjenama koje je donio Europski parlament 

3.2.1. Izmjene Europskog parlamenta koje su u cijelosti, djelomično ili načelno uključene u 

stajalište Vijeća u prvom čitanju 

Ovlasti Komisije za donošenje delegiranih akata, prvotno predložene na neodređeno vrijeme, 

ograničene su na pet godina kako je predloženo izmjenom 7. Europskog parlamenta. 

3.2.2. Izmjene Europskog parlamenta koje nisu uključene u stajalište Vijeća u prvom 

čitanju 

U svojem prvom čitanju 2014. Europski parlament predložio je izmjene kojima bi se zapravo 

poništile sve komitološke ovlasti koje je predložila Komisija. To nije prihvatljivo ni za Vijeće 

ni za Komisiju.  

3.3 Nove odredbe koje je uvelo Vijeće i stajalište Komisije o njima 

Dodani su standardna uvodna izjava i stavci propisani novim Međuinstitucijskim 

sporazumom od 13. travnja 2016. Komisija u potpunosti podupire ovaj dodatak. 

 

4. ZAKLJUČAK 

Komisija podupire postignuti kompromis jer je u skladu s Komisijinim nastojanjem da se 

uskladi zakonodavstvo korišteno prije Ugovora iz Lisabona. U njemu se dobro odražava 

ravnoteža delegiranih i provedbenih akata iz prvobitnog prijedloga Komisije. Usto, riječ je o 

slučaju uspješne primjene novog Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi 

zakonodavstva. 

                                                 
1 SL L 123, 12.5.2016., str. 1. 
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