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PAKEITIMAI 001-009  
pateik÷ Tarptautin÷s prekybos komitetas 
 
Pranešimas 

Vital Moreira A7-0042/2014 

Statistika, susijusi su išor÷s prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir 
įgyvendinimo įgaliojimai) 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) siekiant užtikrinti vienodas 
Reglamento (EB) Nr. 471/2009 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai tur÷tų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad 
ji gal÷tų priimti priemones, susijusias su 
to reglamento 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems duomenims taikytinais 
kodais, ir priemones, susijusias su verslo 
charakteristikų duomenų susiejimu su 
pagal tą patį straipsnį gautais 
duomenimis. Šiais įgaliojimais tur÷tų būti 
naudojamasi pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011; 

Išbraukta. 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) Reglamento (EB) Nr. 471/2009 11 
straipsnyje nurodytas Prekybos prek÷mis 
su šalimis, kurios n÷ra nar÷s, statistikos 
komitetas (Ekstrastato komitetas) pataria 
Komisijai ir padeda jai naudotis min÷tais 
įgyvendinimo įgaliojimais; 

Išbraukta. 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) vadovaujantis naujosios Europos 
statistikos sistemos (toliau – ESS) 
struktūros, kuria siekiama tobulinti 
koordinavimą ir partnerystę aiškioje 
piramid÷s formos ESS struktūroje 
strategija, Komisiją tur÷tų konsultuoti ir 
jai pad÷ti naudotis įgyvendinimo 
įgaliojimais 2009 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 223/2009 d÷l Europos statistikos9 
įsteigtas Europos statistikos sistemos 
komitetas (toliau – ESSK); 

Išbraukta. 

__________________  
9 OL L 87, 2009 3 31, p. 164.  

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 
tur÷tų būti iš dalies pakeistas, nuorodas į 
Ekstrastato komitetą pakeičiant 
nuorodomis į ESSK; 

Išbraukta. 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 3 punkto a papunktis 
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Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 
5 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija įgaliojama pagal 10a straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 
tolesniu 1 dalyje nurodytų duomenų 
tikslinimu. 

2. Komisija įgaliojama pagal 10a straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus d÷l 1 dalyje 
nurodytų duomenų tolesnio tikslinimo ir 
priemonių, susijusių su kodais, kurie turi 
būti naudojami šiems duomenims, 
taisyklių pri÷mimo. 

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, susijusias su šiems 
duomenims taikytinais kodais. 

 

Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrin÷jimo procedūros. 

 

Pagrindimas 

Tinkamos konstitucin÷s valdžių padalijimo nuostatos rodo, kad norminio pobūdžio aktai, t. y. 
reglamentavimas, tur÷tų būti išimtin÷ teis÷s aktų leid÷jo kompetencija, ir juos priimti gali leisti 
tik valdžios vykdomoji grandis, remdamasi teis÷s aktų leid÷jo deleguotaisiais, o ne 
įgyvendinimo įgaliojimais. 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 4 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija įgyvendinimo aktais priima 
priemones, susijusias su duomenų 
susiejimu ir šios statistikos rengimu. 

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
d÷l duomenų susiejimo ir šios statistikos 
rengimo taisyklių pri÷mimo. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
11 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrin÷jimo procedūros. 

 

Pagrindimas 

Tinkamos konstitucin÷s valdžių padalijimo nuostatos rodo, kad norminio pobūdžio aktai, t. y. 
reglamentavimas, tur÷tų būti išimtin÷ teis÷s aktų leid÷jo kompetencija, ir juos priimti gali leisti 
tik valdžios vykdomoji grandis, remdamasi teis÷s aktų leid÷jo deleguotaisiais, o ne 
įgyvendinimo įgaliojimais. 
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Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento  

1 straipsnio 6 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 
10a straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 
5 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 6 
straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo (Leidinių 
biuras: įrašyti tikslią šio reglamento 
įsigaliojimo datą).. 

3. 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 
5 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 6 
straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo ...*. Likus 
ne mažiau kaip devyniems m÷nesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukm÷s laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų d÷l tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
m÷nesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos. 

 ____________ 

 * OL: prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą. 

Pagrindimas 

Praneš÷jas mano, kad tikslinga apriboti įgaliojimų suteikimo laikotarpį. Tokiu apribojimu 
užtikrinama didesn÷ parlamentin÷ kontrol÷, nes Komisija įpareigojama parengti naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą likus ne mažiau kaip devyniems m÷nesiams iki nustatyto 
laikotarpio pabaigos. Kita vertus, numatant tai, kad įgaliojimai gali būti savaime pratęsiami 
tokios pačios trukm÷s laikotarpiui, užkertamas kelias pernelyg dideliam teis÷s aktų leid÷jų 
apkrovimui ir sudaromos palankesn÷s sąlygos bendros prekybos politikos įgyvendinimui. Šis 
pakeitimas susijęs su pakeitimais, padarytais dviem bendraisiais prekybos reglamentais ir 
tolesniu nuostatų derinimu taikant komiteto procedūrą. 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 7 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 
11 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) 11 straipsnis pakeičiamas taip: (7) 11 straipsnis išbraukiamas. 

„11 straipsnis  

Komitetas  

1. Komisijai padeda 2009 m. kovo 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 223/2009 d÷l 
Europos statistikos(*) įsteigtas Europos 
statistikos sistemos komitetas. Šis 
komitetas yra komitetas, nurodytas 
2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrol÷s mechanizmų taisykl÷s ir 
bendrieji principai(*). 

 

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

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir per tris m÷nesius 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos jis 
turi būti konsoliduotas su reglamentu, 
kurį jis iš dalies keičia. 

 


