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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

REGLAMENTAS (ES) 2016/…

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 

dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba 

su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su deleguotųjų 

ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1,

1 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 
2016 m. birželio 16 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje). … m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) Komisijai suteiktus 

įgaliojimus reikėtų suderinti su Sutarties 290 ir 291 straipsniais;

(2) priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20111, Komisija 

pareiškimu2 įsipareigojo atsižvelgdama į Sutartyje nustatytus kriterijus peržiūrėti 

teisėkūros procedūra priimtus aktus, kuriuose dabar yra nuorodos į reguliavimo procedūrą 

su tikrinimu;

(3) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 471/20093 Komisijai suteikti 

įgaliojimai įgyvendinti tam tikras to reglamento nuostatas;

(4) siekiant suderinti Reglamentą (EB) Nr. 471/2009 su Sutarties 290 ir 291 straipsniais, tuo 

reglamentu Komisijai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus reikėtų pakeisti įgaliojimais 

priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

1 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

2 OL L 55, 2011 2 28, р 19.
3 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl 

Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 152,16, 2009 6 16, p. 23).
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(5) siekiant atsižvelgti į Muitinės kodekso arba su tarptautinėmis konvencijomis susijusių 

nuostatų pakeitimus, į dėl metodinių priežasčių būtinus pakeitimus ir į poreikį nustatyti 

veiksmingą duomenų rinkimo ir statistikos rengimo sistemą, pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus 

dėl:

– muitinės procedūrų arba muitinės sankcionuotų veiksmų sąrašo derinimo;

– specifinių prekių arba prekių gabenimo bei joms taikomų kitokių ar specialių 

nuostatų;

– prekių ar prekių gabenimo neįtraukimo į išorės prekybos statistiką;

– Reglamento (EB) Nr. 471/2009 4 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyto duomenų rinkimo;

– tolesnio statistinių duomenų apibrėžimo;

– Reglamento (EB) Nr. 471/2009 3 straipsnio 3 dalyje nurodytoms specifinėms 

prekėms arba prekių gabenimui ir duomenims, teikiamiems pagal to reglamento 

4 straipsnio 2 dalį, nustatyto reikalavimo pateikti ribotus duomenų rinkinius;

– statistikos, suskirstytos pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą, apibendrinimo 

pagal šalis partneres, prekes ir valiutas lygio.
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Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1 nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 

dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 

sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(6) Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba 

respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta, ir kad jie išliktų kuo 

ekonomiškesni;

(7) siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 471/2009 įgyvendinimo sąlygas, 

Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų priimti priemones, 

susijusias su:

– to reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims taikytinais kodais ir jų 

formatu;

– verslo charakteristikų duomenų susiejimu su pagal tą straipsnį gautais duomenimis, ir

– vienodu perduodamos statistinės informacijos turiniu ir aprėptimi.

Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.



8536/1/16 REV 1 5
LT

(8) Reglamento (EB) Nr. 471/2009 11 straipsnyje nurodytas Prekybos prekėmis su šalimis, 

kurios nėra narės, statistikos komitetas (Ekstrastato komitetas) pataria Komisijai ir padeda 

jai naudotis jos įgyvendinimo įgaliojimais. Vadovaujantis naujos Europos statistikos 

sistemos (toliau – ESS) struktūros, skirtos koordinavimo ir partnerystės pagal aiškią 

piramidinę struktūrą ESS tobulinimui, strategija, Komisijai patarti ir padėti jai naudotis jos 

įgyvendinimo įgaliojimais turėtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 

Nr. 223/20091 įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas (toliau – ESSK). Tuo tikslu 

Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 turėtų būti iš dalies pakeistas, nuorodą į Ekstrastato 

komitetą pakeičiant nuoroda į ESSK;

(9) siekiant teisinio tikrumo, šiuo reglamentu nebus daromas poveikis priemonių priėmimo 

procedūroms, kurios buvo pradėtos, bet nebaigtos prieš įsigaliojant šiam reglamentui;

(10) todėl Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl 
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos 
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos 
ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, р. 164).
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1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Siekiant atsižvelgti į Muitinės kodekso ir su tarptautinėmis konvencijomis 

susijusių nuostatų pakeitimus, Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais koreguojamas šio straipsnio 

1 dalies antroje pastraipoje nurodytas muitinės procedūrų arba muitinės 

sankcionuotų veiksmų sąrašas.“;

b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

susijusius su specifinėmis prekėmis arba prekių gabenimu ir joms taikomomis 

kitokiomis ar specialiomis nuostatomis.“;

c) 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

susijusius su prekių ar prekių gabenimo neįtraukimu į išorės prekybos statistiką.“;
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d) papildoma šia dalimi:

„5. Naudodamasi pagal 2, 3 ir 4 dalis deleguotais įgaliojimais, Komisija užtikrina, 

kad deleguotaisiais aktais nebūtų sukuriama didelės papildomos naštos 

valstybėms narėms ar respondentams.“.

2) 4 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

susijusius su šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytu duomenų rinkimu. Naudodamasi 

tais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais nebūtų sukuriama 

didelės papildomos naštos valstybėms narėms ar respondentams.“.

3) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, susijusius su tolesniu šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų 

apibrėžimu.

2a. Komisija įgyvendinimo aktais priima priemones, susijusias su šio straipsnio 

1 dalyje nurodytiems duomenims taikytinais kodais ir jų formatu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros.“;
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b) 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

susijusius su tais ribotais duomenų rinkiniais.“;

c) papildoma šia dalimi:

„5. Naudodamasi pagal 2 ir 4 dalis deleguotais įgaliojimais, Komisija užtikrina, 

kad deleguotaisiais aktais nebūtų sukuriama didelės papildomos naštos 

valstybėms narėms ar respondentams.“.

4) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija įgyvendinimo aktais priima priemones, susijusias su duomenų susiejimu ir 

statistikos rengimu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Kas dvejus metus valstybės narės rengia metinę prekybos statistiką, suskirstytą 

pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą.
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Valstybės narės rengia statistiką naudodamos reprezentatyviąją importo ir 

eksporto įrašų, pateiktų muitinės deklaracijose, kuriose yra duomenų apie 

sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą, imtį. Jei muitinės deklaracijoje nėra 

nurodyta eksporto sąskaitoje faktūroje nurodoma valiuta, reikalingiems 

duomenims surinkti atliekamas tyrimas.

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, susijusius su apibendrinimo pagal šalis partneres, prekes ir valiutas 

lygiu. Naudodamasi tais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais 

aktais nebūtų sukuriama didelės papildomos naštos valstybėms narėms ar 

respondentams.“.

5) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Ne vėliau kaip per 40 dienų nuo kiekvieno mėnesinio ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) 6 straipsnio 1 dalyje 

nurodytą statistinę informaciją. Valstybės narės užtikrina, kad į statistinę 

informaciją būtų įtraukti duomenys apie visą importą ir eksportą tiriamuoju 

ataskaitiniu laikotarpiu ir, jei nėra duomenų, atlieka koregavimus.

Tais atvejais, kai perduotą statistinę informaciją reikia patikslinti, valstybės 

narės patikslintus rezultatus perduoda ne vėliau kaip kito mėnesio po 

patikslintų duomenų parengimo paskutinę dieną.
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Valstybės narės į Komisijai (Eurostatui) perduodamus rezultatus įtraukia visą 

konfidencialią statistinę informaciją.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato priemones, susijusias su 

perduodamos statistikos turiniui ir aprėpčiai taikomomis vienodomis 

techninėmis specifikacijomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta prekybos statistika pagal verslo charakteristikas 

perduodama Komisijai (Eurostatui) per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų 

pabaigos.

6 straipsnio 3 dalyje nurodyta prekybos statistika, suskirstyta pagal sąskaitose 

faktūrose nurodytą valiutą, perduodama Komisijai (Eurostatui) per tris 

mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.“.

6) Įterpiamas šis straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 

nustatytomis sąlygomis.



8536/1/16 REV 1 11
LT

2. 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 

6 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio iš dalies keičiančio reglamento 

įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia 

prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki 

kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 

4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus 

deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 

sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja 

kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę 

jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės 

narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, 4 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnio 2 ir 4 dalis ir 

6 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris 

mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei 

Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 

kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

____________________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

7) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 įsteigtas Europos statistikos 

sistemos komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011*.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

________________

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, р. 13).“.
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2 straipsnis

Šis reglamentas nedaro poveikio priemonių priėmimo procedūroms, numatytoms Reglamente (EB) 

Nr. 471/2009, kurios buvo inicijuotos, bet nebaigtos prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. ĮVADAS

1. 2013 m. rugpjūčio 8 d. Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlymą dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo 

įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas 

(EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES 

nepriklausančiomis šalimis.

2. 2014 m. kovo 12 d. plenariniame posėdyje buvo priimta Europos Parlamento pozicija per 

pirmąjį svarstymą, kartu priėmus 9 pakeitimus.

3. 2014 m. lapkričio mėn. Taryba ir Europos Parlamentas pradėjo derybas, kad pasiektų 

išankstinį susitarimą per antrąjį svarstymą. Dėl neišspręsto klausimo dėl Komisijos 

konsultacijų su valstybių narių ekspertais prieš priimant deleguotuosius aktus derybos buvo 

sustabdytos laukiant Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros rezultatų.

4. Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros, dėl kurio 2015 m. gruodžio 15 d. susitarė 

visos trys institucijos, buvo priimtas 2016 m. kovo 9 d. EP plenariniame posėdyje, o Taryba jį 

priėmė 2016 m. kovo 15 d. Dok. 7105/16 pateiktas galutinis kompromisinis tekstas buvo 

atitinkamai performuluotas.

5. 2016 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas 

laišku informavo Nuolatinių atstovų komiteto pirmininką, kad jei Taryba priims savo poziciją 

per pirmąjį svarstymą remdamasi pirmiau minėtu kompromisiniu tekstu, per antrąjį svarstymą 

Parlamente jis rekomenduos plenariniame posėdyje pritarti Tarybos pozicijai be pakeitimų, 

nebent pakeitimų padarytų teisininkai lingvistai.

6. 2016 m. gegužės 11 d. Taryba patvirtino savo politinį susitarimą dėl reglamento 

kompromisinio teksto.
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II. TIKSLAS

7. Reglamento projekto tikslas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 471/2009 

dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, 

suderinti su SESV, kiek tai susiję su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras 

priemones suteikimu Komisijai.

III. BENDROSIOS POZICIJOS ANALIZĖ

8. Po balsavimo plenariniame posėdyje Europos Parlamentas ir Taryba vedė derybas, kad 

pasiektų išankstinį susitarimą per antrąjį svarstymą remdamiesi per pirmąjį svarstymą priimta 

Tarybos pozicija, kuriai Parlamentas galėtų pritarti be pakeitimų. Per pirmąjį svarstymą 

priimtos Tarybos pozicijos tekstas visiškai atspindi abiejų teisėkūros institucijų pasiektą 

kompromisą.

9. Pagrindinis abiem institucijoms labai svarbus klausimas buvo Tarybos prašymas konsultuotis 

su nacionaliniais ekspertais prieš priimant deleguotuosius aktus. Tada nuspręsta derybas 

sustabdyti laukiant Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros rezultatų.

10. Priėmus Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, reglamento projektas buvo 

atitinkamai performuluotas.

IV. IŠVADA

11. Tarybos pozicija visiškai atspindi kompromisą, pasiektą Europos Parlamento ir Tarybos 

derybose, pritariant Komisijai, ir visiškai atitinka Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės 

teisėkūros. Kompromisas patvirtintas 2016 m. balandžio 27 d. Tarptautinės prekybos komiteto 

pirmininko laišku, adresuotu Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui.
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Tarpins tituc inė  byla: 
2013/0279 (COD)  

  

 

PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO 
nuo: Tarybos  genera linio sekre toria to 
kam: Nuola tinių a ts tovų komite tui / Tarybai 
Dalykas : Europos  Parlamento ir Tarybos  reglamento, kuriuo iš  da lies  ke ičiamos  

Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dė l Bendrijos  s ta tis tikos , sus ijus ios  su 
išorės  prekyba  su ES nepriklausančiomis  ša limis , nuos ta tos , sus ijus ios  su 
de leguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras  priemones  
sute ikimu Komis ija i, projektas  (pirmas is  s vars tymas ) 
– Tarybos  pozicijos  per pirmą jį svars tymą  ir Tarybos  motyvų pare iškimo 
priėmimas 

 

1. 2013 m. rugpjūčio 8 d. Komisija pateikė Tarybai pirmiau nurodytą pasiūlymą1, grindžiamą 

SESV 338 straipsnio 1 dalimi.

2. Europos Parlamentas poziciją per pirmąjį svarstymą priėmė 2014 m. kovo 12 d.2.

3. 2016 m. gegužės 15 d. įvykusiame 3464-ame posėdyje Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba 

pasiekė politinį susitarimą dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos dėl pirmiau 

nurodyto reglamento3.

1 Dok. 13517/13.
2 Dok. 7436/14.
3 Vadovaujantis 2016 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komiteto 

pirmininko laišku Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui, Europos Parlamentas per antrąjį 
svarstymą turėtų be pakeitimų patvirtinti Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją.
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4. Nuolatinių atstovų komiteto prašoma pasiūlyti Tarybai vieno iš būsimų posėdžių darbotvarkės 

A punktu priimti dokumente 8536/16 išdėstytą per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją 

ir dokumente 8536/16 ADD 1 išdėstytą motyvų pareiškimą.
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COM(2016) 420 final 

2013/0279 (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

 

dėl 

Tarybos pozicijos siekiant priimti Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras 

priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES 

nepriklausančiomis šalimis 

(Tekstas svarbus EEE) 
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2013/0279 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

 

dėl 

Tarybos pozicijos siekiant priimti Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras 

priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES 

nepriklausančiomis šalimis 

(Tekstas svarbus EEE) 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai data 

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

2013 m. rugpjūčio 8 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data: nėra. 

Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data: 2014 m. kovo 12 d. 

Pakeisto pasiūlymo perdavimo data: nėra. 

Tarybos pozicijos priėmimo data: 2016 m. birželio 16 d. 

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Komisijos pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 471/2009 ir jį suderinti 

su įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo pakitusia institucine struktūra.  

Pasiūlyta: 

• suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildomos ar 

iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su tam tikromis nuostatomis, kad būtų galima 

atsižvelgti į Muitinės kodekso ar iš tarptautinių konvencijų kylančių nuostatų 

pakeitimus, dėl metodinių priežasčių būtinus pakeitimus ir poreikį nustatyti veiksmingą 

duomenų rinkimo ir statistikos rengimo sistemą; 

• suteikti Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus, kad ji galėtų priimti su tam tikromis 

nuostatomis susijusias priemones laikydamasi nagrinėjimo procedūros ir taip būtų 

užtikrintos vienodos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 įgyvendinimo sąlygos, 

be to, 

• atsižvelgiant į bendrąją Europos statistikos sistemos (ESS) pertvarką ir supaprastinimą, 

pakeisti nuorodą į Ekstrastato komitetą nuoroda į Europos statistikos sistemos komitetą 

(ESSK). 
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3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS 

3.1. Bendrosios pastabos 

Tarybos pozicijoje atsižvelgta tiek į Tarybos, Europos Parlamento Tarptautinės prekybos 

komiteto ir Komisijos laikinąjį politinį susitarimą, pasiektą per neoficialias trišales diskusijas 

2014 m. gruodžio 8 d., tiek į 2016 m. balandžio 13 d. priimtą ir įsigaliojusį naują 

Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros
1
.  

Iš tiesų, pagrindinis nesutarimų dėl šio dokumento sukėlęs klausimas buvo konsultacijos su 

valstybėmis narėmis Komisijai rengiant deleguotuosius aktus. Nuspręsta palaukti, kol 

įsigalios naujasis Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros.  

Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą 2016 m. birželio 16 d. Pakeitimai 

daugiausia susiję su tuo, kad tam tikros valstybių narių prievolės (be kitų, duomenų 

perdavimo terminai) nustatomos tiesiogiai pagrindiniame akte, užuot įgaliojant Komisiją 

nustatyti jas deleguotaisiais aktais, kaip siūlyta anksčiau.  Komisija mano, kad bet kuriuo 

atveju, taip pat galvojant ir apie ilgalaikę perspektyvą, šių teisinių prievolių keisti nereikės, 

todėl jas perkėlus iš deleguotųjų aktų į pagrindinį aktą problemų dėl nepakankamo lankstumo 

nekyla; todėl ji neprieštarauja šiems Tarybos pakeitimams.  

3.2. Pastabos dėl Europos Parlamento priimtų pakeitimų 

3.2.1. Europos Parlamento pakeitimai, visiškai, iš dalies arba iš principo įtraukti į Tarybos 

poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą 

Komisijos įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuos siūlyta nustatyti neribotam 

laikotarpiui, apriboti iki penkerių metų, kaip siūlyta Europos Parlamento 7 pakeitime. 

3.2.2. Europos Parlamento pakeitimai, neįtraukti į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį 

svarstymą 

Per pirmąjį svarstymą 2014 m. Europos Parlamentas pasiūlė pakeitimų, kuriais iš esmės būtų 

išbraukti visi Komisijos pasiūlyti komiteto procedūros įgaliojimai. Šis pasiūlymas Tarybai ir 

Komisijai buvo nepriimtinas.  

3.3. Tarybos įtrauktos naujos nuostatos ir Komisijos pozicija 

Įtraukta standartinė konstatuojamoji dalis ir straipsnių dalys, kaip nurodyta naujajame 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros. Komisija 

visiškai pritaria šiam papildymui. 

 

4. IŠVADA 

Komisija pritaria šiam kompromisui, nes jis atitinka Komisijos pastangas suderinti prieš 

Lisabonos sutartį priimtus teisės aktus. Jis gerai atspindi deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų 

pusiausvyrą, kurios siekta pirminiame Komisijos pasiūlyme. Be to, šiuo atveju sėkmingai 

pritaikytas naujasis Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros. 

                                                 
1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 
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