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10.4.2019 A8-0012/ 001-008

PREDLOGI SPREMEMB 001-008 
vlagatelj: Odbor za pravne zadeve

Poročilo
József Szájer A8-0012/2018
Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba 
regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU 

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

_____________________________________________________________

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Z Lizbonsko pogodbo je bilo 
uvedeno razlikovanje med pooblastili, 
prenesenimi na Komisijo za sprejemanje 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev 
ali spremembo nekaterih nebistvenih 
elementov zakonodajnega akta (delegirani 
akti), in pooblastili, prenesenimi na 
Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se 
zagotovijo enotni pogoji za izvajanje 
pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni 
akti).

(1) Z Lizbonsko pogodbo je bil bistveno 
spremenjen pravni okvir za pooblastila, ki 
jih Komisiji podeli zakonodajalec, poleg 
tega pa bilo uvedeno razlikovanje med 
pooblastili, prenesenimi na Komisijo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo in se sprejmejo za 
dopolnitev ali spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov zakonodajnega akta 
(delegirani akti), in pooblastili, 
prenesenimi na Komisijo za sprejetje 
aktov, s katerimi se zagotovijo enotni 
pogoji za izvajanje pravno zavezujočih 
aktov Unije (izvedbeni akti).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Združitev pooblastil, ki med seboj 
niso tesno povezana, in njihova 
predložitev kot en sam delegirani akt 
Komisije Parlamentu onemogoča, da bi 
izvajal pravico do nadzora, saj je prisiljen 
preprosto sprejeti ali zavrniti celotni 
delegirani akt, s tem pa nima možnosti 
izraziti mnenja o vsakem posameznem 
pooblastilu.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1206/2001
Člen 19 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 19a se prenese 
na Komisijo za nedoločen čas od datuma 
začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 19a se prenese 
na Komisijo za obdobje petih let od ... 
[datum začetka veljavnosti te uredbe za 
spremembo]. Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. 
februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1206/2001
Člen 19 b – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 19a, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 19a, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku treh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 805/2004
Člen 31 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 31 se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od datuma 
začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 31 se prenese na 
Komisijo za obdobje petih let od ... [datum 
začetka veljavnosti te uredbe za 
spremembo]. Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. 
februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 805/2004
Člen 31 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
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člena 31, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

člena 31, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku treh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1393/2007
Člen 17 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od datuma 
začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na 
Komisijo za obdobje petih let od ... [datum 
začetka veljavnosti te uredbe za 
spremembo]. Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. 
februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Priloga I – točka 3 – odstavek 2 – točka 2
Uredba (ES) št. 1393/2007
Člen 17 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 17, začne veljati le, če mu niti 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 17, začne veljati le, če mu niti 
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Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku treh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.


