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12.4.2019 A8-0012/ 001-008

AMANDMANI 001-008 
podnositelj Odbor za pravna pitanja

Izvješće
József Szájer A8-0012/2018
Prilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa 
primjena regulatornog postupka s kontrolom

Prijedlog uredbe  (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ugovorom iz Lisabona uvedena je 
razlika između ovlasti delegiranih Komisiji 
za donošenje nezakonodavnih akata opće 
primjene radi dopune ili izmjene određenih 
elemenata zakonodavnog akta (delegirani 
akti) koji nisu ključni i ovlasti dodijeljenih 
Komisiji za donošenje akata kojima se 
osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu 
pravno obvezujućih akata Unije 
(provedbeni akti).

(1) Ugovorom iz Lisabona znatno je 
izmijenjen pravni okvir kojim su uređene 
ovlasti koje zakonodavac dodjeljuje 
Komisiji tako što je uvedena razlika 
između ovlasti delegiranih Komisiji za 
donošenje nezakonodavnih akata opće 
primjene radi dopune ili izmjene određenih 
elemenata zakonodavnog akta (delegirani 
akti) koji nisu ključni i ovlasti dodijeljenih 
Komisiji za donošenje akata kojima se 
osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu 
pravno obvezujućih akata Unije 
(provedbeni akti).

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5a) Grupiranjem i predstavljanjem 
ovlasti koje nisu međusobno blisko 
povezane u jednom delegiranom aktu 
Komisije Parlament se ometa pri 
provođenju kontrole jer je prisiljen 
prihvatiti ili odbiti cijeli delegirani akt i 
stoga nema mogućnost izraziti mišljenje o 
svakoj ovlasti pojedinačno.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 1. – stavak 2. - točka 2.
Uredba (EZ) br. 1206/2001
Članak 19.b – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata iz članka 19.a dodjeljuje se Komisiji 
na neodređeno vrijeme počevši od datuma 
stupanja na snagu ove Uredbe.

2. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata iz članka 19.a dodjeljuje se Komisiji 
na razdoblje od pet godina od... [datum 
stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. 
Komisija sastavlja izvješće o delegiranju 
ovlasti najkasnije devet mjeseci prije 
isteka 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.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 
25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 1. – stavak 2. - točka 2.
Uredba (EZ) br. 1206/2001
Članak 19.b – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 19.a stupa na snagu samo ako 

6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 19.a stupa na snagu samo ako 
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Europski parlament ili Vijeće u roku od 
dva 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 dva mjeseca na inicijativu Europskog 
parlamenta ili Vijeća.

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 dva 
mjeseca na inicijativu Europskog 
parlamenta ili Vijeća.

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2. – stavak 2. - točka 2.
Uredba (EZ) br. 805/2004
Članak 31.a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata iz članka 31. dodjeljuje se Komisiji 
na neodređeno vrijeme počevši od datuma 
stupanja na snagu ove Uredbe.

2. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata iz članka 31. dodjeljuje se Komisiji 
na razdoblje od pet godina od... [datum 
stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. 
Komisija sastavlja izvješće o delegiranju 
ovlasti najkasnije devet mjeseci prije 
isteka 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.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 
25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2. – stavak 2. - točka 2.
Uredba (EZ) br. 805/2004
Članak 31.a – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 31. stupa na snagu samo ako 
Europski parlament ili Vijeće u roku od 

6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 31. stupa na snagu samo ako 
Europski parlament ili Vijeće u roku od tri 
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dva 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 dva mjeseca na inicijativu Europskog 
parlamenta ili Vijeća.

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 dva 
mjeseca na inicijativu Europskog 
parlamenta ili Vijeća.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 3. – stavak 2. - točka 2.
Uredba (EZ) br. 1393/2007
Članak 17.a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata iz članka 17. dodjeljuje se Komisiji 
na neodređeno vrijeme počevši od datuma 
stupanja na snagu ove Uredbe.

2. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata iz članka17. dodjeljuje se Komisiji na 
razdoblje od pet godina od... [datum 
stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. 
Komisija sastavlja izvješće o delegiranju 
ovlasti najkasnije devet mjeseci prije 
isteka 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.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 
25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 3. – stavak 2. - točka 2.
Uredba (EZ) br. 1393/2007
Članak 17.a – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 17. stupa na snagu samo ako 
Europski parlament ili Vijeće u roku od 
dva mjeseca od priopćenja tog akta 

6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 17. stupa na snagu samo ako 
Europski parlament ili Vijeće u roku od tri 
mjeseca od priopćenja tog akta Europskom 
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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 dva mjeseca na inicijativu Europskog 
parlamenta ili Vijeća.

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 dva 
mjeseca na inicijativu Europskog 
parlamenta ili Vijeća.


