
AM\1182554SL.docx 1/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

10.4.2019 A8-0020/585

Predlog spremembe 585
Pavel Svoboda
v imenu Odbora za pravne zadeve

Poročilo A8-0020/2018
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Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega 
postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Predlog uredbe
–

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA (EU) ▌2019/…

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne …

o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega 

postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele 
besedila, ki so bili črtani.
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ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 33, člena 43(2), 

člena 53(1), člena 62, ▌ člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), ▌ člena 168(4)(b), 

člena 172, člena 192(1), člena 207(2), člena 214(3) ter člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom3,

1 UL C 288, 31.8.2017, str. 29.
2 UL C 164, 8.5.2018, str. 82.
3 Stališče Evropskega parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu) in 

odločitev Sveta z dne ...
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Lizbonsko pogodbo je bil spremenjen pravni okvir, ki ureja pooblastila, ki jih na 

Komisijo prenese zakonodajalec; tako 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 sprejemanje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje 

pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).

(2) Zakonodajni akti, sprejeti pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, na 

Komisijo prenašajo pooblastila za sprejemanje ukrepov po regulativnem postopku s 

pregledom, določenem v členu 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES4.

(3) Predhodni predlogi v zvezi z uskladitvijo zakonodaje, ki se sklicuje na regulativni 

postopek s pregledom, s pravnim okvirom, ki ga je uvedla Lizbonska pogodba ▌, so 

bili umaknjeni5 zaradi zastoja medinstitucionalnih pogajanj.

4 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

5 ▌ UL C 80, 7.2.2015, str. 17.
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(4) Evropski parlament, Svet in Komisija so se pozneje v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje6 dogovorili o novem 

okviru za delegirane akte ter priznali potrebo po uskladitvi vse obstoječe zakonodaje 

s pravnim okvirom, ki ga je uvedla Lizbonska pogodba. Zlasti so soglašali, da je 

treba dati večjo prednost takojšnji uskladitvi vseh temeljnih aktov, ki se še vedno 

sklicujejo na regulativni postopek s pregledom. Komisija se je zavezala, da bo 

pripravila predlog za takšno uskladitev do konca leta 2016.

(5) Večina pooblastil v temeljnih aktih, ki določajo uporabo regulativnega postopka s 

pregledom, izpolnjuje merila iz člena 290(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU) in bi jih bilo zato treba prilagoditi navedeni določbi.

(6) Druga pooblastila v temeljnih aktih, ki določajo uporabo regulativnega postopka s 

pregledom, izpolnjujejo merila iz člena 291(2) PDEU in bi jih bilo zato treba 

prilagoditi navedeni določbi.

6 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
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(7) Če so izvedbena pooblastila prenesena na Komisijo, bi se morala izvajati v skladu z 

Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta7.

(8) Nekatera pooblastila v omejenem številu temeljnih aktov, ki trenutno določajo 

uporabo regulativnega postopka s pregledom, niso več potrebna in bi jih bilo zato 

treba črtati.

(9) V točki 31 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje je določeno, da je pooblastila mogoče združiti, kadar Komisija 

objektivno utemelji, da je med dvema ali več pooblastili iz posameznega 

zakonodajnega akta vsebinska povezava, in če ni v zakonodajnem aktu določeno 

drugače. Namen posvetovanj med pripravljanjem delegiranih aktov je tudi, da se 

ugotovi, katera pooblastila so vsebinsko povezana. V takšnih primerih bo v vsakem 

nasprotovanju Evropskega parlamenta ali Sveta jasno navedeno, na katero 

pooblastilo se nanaša. V omejenem številu temeljnih aktov, navedenih v Prilogi k 

tej uredbi, je bila v temeljni akt vključena jasna določba o sprejetju ločenih 

delegiranih aktov za različna prenesena pooblastila.

7 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
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(10) Ta uredba ne bi smela vplivati na tekoče postopke, v katerih je odbor že podal svoje 

mnenje v skladu s členom 5a Sklepa 1999/468/ES pred začetkom veljavnosti te 

uredbe.

(11) Ker predlagane prilagoditve in spremembe zadevajo le postopke na ravni Unije, jih 

državam članicam v primeru direktiv ni treba prenesti v nacionalno zakonodajo.

(12) Zadevne akte bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
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Člen 1

Akti s seznama v Prilogi se spremenijo, kot je določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba ne vpliva na tekoče postopke, v katerih je odbor že podal mnenje v skladu s 

členom 5a Sklepa 1999/468/ES.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

______________
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PRILOGA

▌

I. KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA

▌

1. Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 

o izvajanju domene .eu najvišje ravni8

8 UL L 113, 30.4.2002, str. 1.
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Za vzpostavitev pogojev za izvajanje domene .eu najvišje ravni z državno kodo 

(ccTLD), vzpostavljene z Uredbo (EU) št. 733/2002, bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za dopolnitev 

navedene uredbe z merili in postopki za imenovanje Registra ter s pravili javnega 

reda glede izvajanja in delovanja domene .eu najvišje ravni (TLD) in načel javnega 

reda glede registracije. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Uredba (ES) št. 733/2002 se zato spremeni:

(1) v členu 3(1) se točka (a) prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„(a) sprejme delegirane akte v skladu s členom 5a za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo meril in postopkov za imenovanje Registra.

Kadar je v primeru določitve meril in postopkov za imenovanje Registra 

to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na 

podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 5b;“;
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(2) člen 5 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Po posvetovanju z Registrom se na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo pravil javnega reda glede izvajanja in delovanja 

domene .eu najvišje ravni ter načel javnega reda glede registracije.“;

(b) v odstavku 2 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če država članica ali Komisija v 30 dneh po objavi nasprotuje postavki 

v priglašenem seznamu, se na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a za odpravo nastalega 

položaja z dopolnitvijo te uredbe.“;
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(3) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 5a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) ter člena 5(1) 

in (2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 3(1) ter člena 5(1) in (2) lahko kadar koli 

prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši 

dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(1) ter člena 5(1) in (2), 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.

Člen 5b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
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2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 5a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, 

ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) v členu 6 se črtata odstavka 3 in 4.

2. Odločba št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o izbiri 

in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS)9

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Odločbe št. 626/2008/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s primernimi modalitetami za usklajeno 

uporabo predpisov o izvrševanju. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo 

(EU) št. 182/2011.

9 UL L 172, 2.7.2008, str. 15.
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Odločba št. 626/2008/ES se zato spremeni:

(1) v členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki opredeljujejo 

primerne modalitete za usklajeno uporabo predpisov o izvrševanju iz 

odstavka 2 tega člena, vključno s predpisi za usklajeno prekinitev ali 

odvzem odobritve zaradi kršitev splošnih pogojev iz člena 7(2). Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 10(3).“;

(2) v členu 10 se črta odstavek 4.
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II. HUMANITARNA POMOČ IN CIVILNA ZAŠČITA

Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči10

Vse od sprejetja Uredbe (ES) št. 1257/96 leta 1996 nikoli ni bilo potrebe, da bi 

Komisija z ukrepi, sprejetimi v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, 

spreminjala njene nebistvene določbe. Tudi za v prihodnje ne kaže, da bi to utegnilo 

biti potrebno. Zato bi bilo iz Uredbe (ES) št. 1257/96 treba črtati možnost 

sprejemanja izvedbenih ukrepov v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, 

hkrati pa ni potrebe, da se na Komisijo prenese kakršno koli pooblastilo ▌.

Uredba (ES) št. 1257/96 se zato spremeni:

(1) v členu 15 se črta odstavek 1;

(2) v členu 17 se črta odstavek 4.

10 UL L 163, 2.7.1996, str. 1.
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III. ZAPOSLOVANJE, SOCIALNE ZADEVE IN VKLJUČEVANJE

▌

1. Direktiva Sveta 89/654/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah za 

varnost in zdravje na delovnem mestu (prva posebna direktiva v smislu člena 16(1) 

Direktive 89/391/EGS)11

11 UL L 393, 30.12.1989, str.1.
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Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije načrtovanja, proizvodnje 

ali konstrukcije delov delovnih mest, tehničnega napredka, sprememb mednarodnih 

predpisov ali specifikacij in znanja o delovnih mestih bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo 

tehničnih sprememb v priloge k Direktivi 89/654/EGS. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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V skladu s Sklepom Sveta z dne 22. julija 200312 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 89/654/EGS se zato spremeni:

(1) člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 9a za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge, da se upoštevajo 

tehnična harmonizacija in standardizacija načrtovanja, proizvodnje ali 

konstrukcije delov delovnih mest, tehnični napredek, spremembe mednarodnih 

predpisov ali specifikacij in znanje o delovnih mestih.

12 Sklep Sveta z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in 
zdravje pri delu (UL C 218, 13.9.2003, str. 1).
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌ potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 9b.“;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 9a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 9 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9, 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.
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Člen 9b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 9a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, 

ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

__________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
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2. Direktiva Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in 

varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na 

delovnem mestu (tretja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 

89/391/EGS)13

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega napredka, 

sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanja v zvezi z osebno 

varovalno opremo bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s 

členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge k 

Direktivi 89/656/EGS. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

13 UL L 393, 30.12.1989, str. 18.
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SL Združena v raznolikosti SL

V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 89/656/EGS se zato spremeni:

(1) člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 9a za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge, ▌da se upoštevajo 

tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi z osebno varovalno opremo, 

tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in 

znanje na področju osebne varovalne opreme.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 9b.“;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 9a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 9 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9, 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.
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Člen 9b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 9a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, 

ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

__________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“
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3. Direktiva Sveta 90/269/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in 

varnostnih zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja 

predvsem nevarnost poškodbe hrbta (četrta posebna direktiva v smislu člena 16(1) 

Direktive 89/391/EGS)14

14 UL L 156, 21.6.1990, str. 9.
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Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in znanja o ročnem premeščanju bremen, kadar za delavce obstaja 

predvsem nevarnost poškodbe hrbta, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, 

da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih sprememb v 

priloge k Direktivi 90/269/EGS ▌. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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SL Združena v raznolikosti SL

V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 90/269/EGS se zato spremeni:

(1) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 8a za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge, da se upoštevajo 

tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in 

znanje na področju ročnega premeščanja bremen.
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SL Združena v raznolikosti SL

Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 8b.“;

(2) vstavita se naslednja člena:

„Člen 8a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 8 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8, 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.
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Člen 8b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 8a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, 

ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

____________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”
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4. Direktiva Sveta 90/270/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih varnostnih in 

zdravstvenih zahtevah za delo s slikovnimi zasloni (peta posebna direktiva v smislu 

člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)15

Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in znanja v zvezi s slikovnimi zasloni bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih 

sprememb v Prilogo k Direktivi 90/270/EGS ▌. Zlasti je pomembno, da se Komisija 

pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, 

in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

15 UL L 156, 21.6.1990, str. 14.
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SL Združena v raznolikosti SL

V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 90/270/EGS se zato spremeni:

(1) člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Spremembe Priloge

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 10a za vnos strogo tehničnih sprememb v Prilogo, ▌da se upoštevajo 

tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in 

znanje na področju slikovnih zaslonov.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 10b. “;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 10a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 10 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10, 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.
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Člen 10b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 10a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

_________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”
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5. Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in 

zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah16

Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in novih ugotovitev v zvezi z medicinsko oskrbo na ladjah bi bilo treba 

na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za 

vnos strogo tehničnih sprememb v priloge k Direktivi 92/29/EGS ▌. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

16 UL L 113, 30.4.1992, str. 19.
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SL Združena v raznolikosti SL

V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 92/29/EGS se zato spremeni:

(1) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 8a za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge, ▌da se upoštevajo 

tehnični napredek ali spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in 

nove ugotovitve v zvezi z medicinsko oskrbo na ladjah.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌ potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 8b.“;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 8a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.



AM\1182554SL.docx 47/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 8 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8, 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.
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Člen 8b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 8a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, 

ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

_____________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”
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6. Direktiva Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih 

in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih (osma posebna direktiva 

v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)17

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega napredka, 

sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanja v zvezi z začasnimi ali 

premičnimi gradbišči bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s 

členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih sprememb v Prilogo IV k 

Direktivi 92/57/EGS ▌. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

17 UL L 245, 26.8.1992, str. 6.
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V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 92/57/EGS se zato spremeni:

(1) člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Spremembe Priloge IV

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 13a za vnos strogo tehničnih sprememb v Prilogo IV, ▌ da se 

upoštevajo tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi z začasnimi ali 

premičnimi gradbišči ter tehnični napredek, spremembe mednarodnih 

predpisov ali specifikacij in znanje na področju začasnih ali premičnih 

gradbišč.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 13b.“;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 13a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 13 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 13, 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.
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Člen 13b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 13a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”
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7. Direktiva Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za 

zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (deveta posebna 

direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)18

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega napredka, 

sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanja v zvezi z varnostnimi in 

zdravstvenimi znaki pri delu bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 

skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih sprememb v 

priloge k Direktivi 92/58/EGS ▌. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

18 UL L 245, 26.8.1992, str. 23.
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V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 92/58/EGS se zato spremeni:

(1) člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 9a za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge, ▌da se upoštevajo 

tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi s projektiranjem in izdelavo 

varnostnih in/ali zdravstvenih znakov ali naprav pri delu, tehnični napredek, 

spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in napredek znanja na 

področju varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 9b. “;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 9a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.



AM\1182554SL.docx 59/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 9 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.



AM\1182554SL.docx 60/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9, 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.
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Člen 9b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 9a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, 

ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

_______________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”

▌
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8. Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu19

Za zagotovitev primernega varstva mladih ljudi pri delu in upoštevanje tehničnega 

napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in napredka znanja bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme 

akte za vnos strogo tehničnih sprememb v Prilogo k Direktivi 94/33/ES ▌. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

19 UL L 216, 20.8.1994, str. 12.
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V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 94/33/ES se zato spremeni:

(1) člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Spremembe Priloge

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 15a za vnos strogo tehničnih sprememb v Prilogo, ▌da se upoštevajo 

tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in 

napredek znanja v zvezi z varstvom mladih ljudi pri delu.“;
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(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 15a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 15 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 15, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”

9. Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju 

varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri 

delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)20

20 UL 131, 5.5.1998, str. 11.
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Za zagotovitev primernega varstva delavcev pred nevarnostjo za njihovo zdravje in 

varnost in upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega 

napredka, sprememb mednarodnih standardov ali specifikacij in novih ugotovitev, ki 

zadevajo kemične snovi, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s 

členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge k 

Direktivi 98/24/ES ▌ter za dopolnitev navedene direktive z določitvijo ali revizijo 

indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.



AM\1182554SL.docx 68/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Direktiva 98/24/ES se zato spremeni:

(1) v členu 3(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12a za dopolnitev te direktive z določitvijo ali revizijo indikativnih 

mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost iz prvega pododstavka tega 

odstavka, ob upoštevanju razpoložljivosti merilnih tehnik.

Države članice obveščajo organizacije delavcev in delodajalcev o indikativnih 

mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost, ki je določena na ravni Unije.

Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 12b.“;
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(2) v členu 12 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 12a za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge, ▌da 

se upoštevajo tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi s 

kemičnimi snovmi ter tehnični napredek, spremembe mednarodnih 

standardov ali specifikacij in nove ugotovitve, ki zadevajo kemične 

snovi.

Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno 

ukrepanje v zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi 

tega člena, uporabi postopek iz člena 12b.“;
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(3) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2) in člena 12(1) 

se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 3(2) in člena 12(1) lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(2) in člena 12(1) 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.

Člen 12b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
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2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 12a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”

▌

10. Direktiva 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o 

minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev 

tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij) (šestnajsta posebna direktiva v smislu 

člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)21

21 UL L 177, 6.7.2002, str. 13.
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Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, 

gradnjo, izdelavo ali konstrukcijo delovne opreme in delovnih mest, tehničnega 

napredka, sprememb usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in novih 

ugotovitev v zvezi s hrupom bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 

skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih sprememb v 

Prilogo k Direktivi 2002/44/ES ▌. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 2002/44/ES se zato spremeni:

(1) člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Spremembe Priloge

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 11a za vnos strogo tehničnih sprememb v Prilogo, ▌da se upoštevajo 

tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, 

proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in delovnih mest, tehnični napredek, 

spremembe usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in nove ugotovitve 

o mehanskih vibracijah.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 11b.“;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 11a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 11 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11, 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.
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Člen 11b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 11a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 12 se črta.
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11. Direktiva 2003/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o 

minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev 

fizikalnim dejavnikom (hrup) (sedemnajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) 

Direktive 89/391/EGS)22

22 UL L 42, 15.2.2003, str. 38.
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Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, 

gradnjo, izdelavo ali konstrukcijo delovne opreme in delovnih mest, tehničnega 

napredka, sprememb usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in novih 

ugotovitev v zvezi s hrupom bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 

skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih sprememb v 

Direktivo 2003/10/ES. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 2003/10/ES se zato spremeni:

(1) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Spremembe Direktive

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12a za vnos strogo tehničnih sprememb v to direktivo, da se 

upoštevajo tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi z načrtovanjem, 

gradnjo, izdelavo ali konstrukcijo delovne opreme in delovnih mest, tehnični 

napredek, spremembe usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in nova 

spoznanja v zvezi s hrupom.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 12b.“;

(2) vstavita se naslednja člena:

„Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 12 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 12, 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.
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Člen 12b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 12a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

__________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 13 se črta.
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12. Direktiva 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 

varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 

mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) 

Direktive Sveta 89/391/EGS)23

23 UL L 158, 30.4.2004, str. 50.
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Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in novih ugotovitev v zvezi z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme 

akte za vnos strogo tehničnih sprememb v Prilogo II k Direktivi 2004/37/ES ▌. 

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.
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V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 2004/37/ES se zato spremeni:

(1) člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Sprememba Priloge II

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 17a za vnos strogo tehničnih sprememb v Prilogo II, ▌da se 

upoštevajo tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in nove ugotovitve v zvezi z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi.

Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 17b.“;
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(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 17a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 17 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 17, 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.

Člen 17b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
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2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 17a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”

13. Direktiva 2006/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o 

minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev 

tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj) (19. 

posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)24

24 UL L 114, 27.4.2006, str. 38.
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Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, 

gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme ali delovnih mest, tehničnega 

napredka, sprememb usklajenih evropskih standardov ali mednarodnih specifikacij in 

novih znanstvenih dognanj v zvezi s poklicno izpostavljenostjo optičnim sevanjem bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme 

akte za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge k Direktivi 2006/25/ES ▌. Zlasti 

je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.

Direktiva 2006/25/ES se zato spremeni:

(1) člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Sprememba prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 10a za vnos strogo tehničnih sprememb v priloge, ▌da se upoštevajo 

tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, 

proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme ali delovnih mest, tehnični napredek, 

spremembe usklajenih evropskih standardov ali mednarodnih specifikacij in 

nova znanstvena dognanja v zvezi s poklicno izpostavljenostjo optičnim 

sevanjem. Te spremembe ne smejo privesti do spremembe mejnih vrednosti 

izpostavljenosti iz prilog.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno ukrepanje v 

zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 10b.“;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 10a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.



AM\1182554SL.docx 97/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

3. Prenos pooblastila iz člena 10 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10, 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.

Člen 10b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
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2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 10a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi. ▌

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 11 se črta.

▌

14. Direktiva 2009/148/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o 

varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu25

25 UL L 330, 16.12.2009, str. 28.
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Za upoštevanje tehničnega napredka bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, 

da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo Priloge I k Direktivi 

2009/148/ES ▌. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov.

V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.
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Direktiva 2009/148/ES se zato spremeni:

(1) člen 9 se črta;

(2) v členu 18 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Pred začetkom izpostavljenosti azbestnemu prahu ali prahu materiala, ki 

vsebuje azbest, na delovnem mestu je treba oceniti zdravstveno stanje 

vsakega delavca.

Ta ocena vključuje poseben pregled prsnega koša. V Prilogi I so podana 

praktična priporočila, na katera se lahko države članice oprejo pri 

kliničnem nadzoru delavcev. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo 

Priloge I, ▌da se prilagodi tehničnemu napredku.
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Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki vključujejo 

neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično zdravje in varnost 

delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih razlogov ▌potrebno 

ukrepanje v zelo kratkem času, se za delegirane akte, sprejete na podlagi 

tega člena, uporabi postopek iz člena 18b.

Dokler traja izpostavljenost, je vsaj enkrat na vsaka tri leta treba 

pripraviti novo oceno.

V skladu z državnimi zakoni in/ali prakso se za vsakega delavca, na 

katerega se nanaša prvi pododstavek, uvede zdravstveno spričevalo.“;
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(3) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 18a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 18(2) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja pripravi poročilo v zvezi s prenosom pooblastila. 

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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 18(2) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 18(2), 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.

Člen 18b

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
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2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 18a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”

IV. ENERGIJA

▌

Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o 

označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre26

26 UL L 342, 22.12.2009, str. 46.
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Za potrebne tehnične prilagoditve Uredbe (ES) št. 1222/2009 bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za 

spremembo prilog k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu napredku. Zlasti 

je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Uredba (ES) št. 1222/2009 se zato spremeni:

(1) člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Spremembe in prilagoditve tehničnemu napredku

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12a za spremembo te uredbe glede naslednjega:

(a) uvedbe zahtev po informacijah za razvrščanje pnevmatik C2 in C3 glede 

na oprijem na mokri podlagi pod pogojem, da so na voljo ustrezne 

usklajene testne metode;

(b) po potrebi prilagoditve razvrščanja glede na oprijem tehničnim 

specifikacijam pnevmatik, oblikovanih predvsem za večjo učinkovitost 

v primeru ledu in/ali snega od običajne pnevmatike, kar zadeva njeno 

zmogljivost zagona, ohranjanja vozila v gibanju ali njegove zaustavitve;

(c) prilagoditve prilog I do V tehničnemu napredku.“;
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(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 11 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11, 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.

_______________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 13 se črta.
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V. OKOLJE

▌

1. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 o 

nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in 

njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov27

Za zagotovitev revizije tehničnih zahtev za opremo za spodnje polnjenje, določenih v 

Direktivi 94/63/ES, kadar je to potrebno, in za prilagoditev prilog tehničnemu 

napredku bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 

PDEU sprejme akte za spremembo prilog k navedeni direktivi. Zlasti je pomembno, 

da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

27 UL L 365, 31.12.1994, str. 24.
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Direktiva 94/63/ES se zato spremeni:

(1) v členu 4(1) se šesti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vsi terminali z napravami za polnjenje avtocistern se opremijo z vsaj enim 

polnilnim otokom, ki ustreza tehničnim zahtevam za opremo za spodnje 

polnjenje, določenim v Prilogi IV. Komisija te tehnične zahteve preverja v 

rednih časovnih presledkih in nanjo se v skladu s členom 7a prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za spremembo Priloge IV na 

podlagi rezultatov tega preverjanja.“;

(2) člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Prilagoditev tehničnemu napredku

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 7a za spremembo prilog, da se prilagodijo tehničnemu napredku, 

razen mejnih vrednosti iz točke 2 Priloge II.“;
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(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 7a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(1) in člena 7 se 

prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 4(1) in člena 7 lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.



AM\1182554SL.docx 116/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 4(1) in člena 7, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) člen 8 se črta.

▌

2. Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o 

ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa28

28 UL L 189, 18.7.2002, str. 12.
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Za prilagoditev Direktive 2002/49/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 

za spremembo prilog k navedeni direktivi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in 

da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Direktiva 2002/49/ES se zato spremeni:
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(1) člen 6 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 12a za spremembo Priloge II, da se 

oblikujejo skupne metode ocenjevanja za določanje Lden in 

Lnight.“;

(b) v odstavku 3 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 12a za spremembo Priloge III, da se oblikujejo skupne 

metode ocenjevanja za določanje škodljivih učinkov.“;
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(2) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12a za spremembo točke 3 Priloge I ter prilog II in III, da se 

prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.“;

(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) in (3) ter člena 

12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 6(2) in (3) ter člena 12 lahko kadar koli 

prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši 

dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2) in (3) ter člena 12, 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.

_____________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;
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(4) v členu 13 se črta odstavek 3;

(5) v Prilogi III se drugi stavek uvodnega besedila nadomesti z naslednjim:

„Razmerja odmerek-učinek, ki jih bodo uvedli prihodnji popravki te priloge, 

bodo še posebej zadevala:“.

3. Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 

omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v 

nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 

1999/13/ES29

29 UL L 143, 30.4.2004, str. 87.
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Za zagotovitev uporabe sodobnih analitskih metod za določanje skladnosti z mejnimi 

vrednostmi vsebnosti hlapnih organskih spojin bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo Priloge III 

k Direktivi 2004/42/ES, da se prilagodi tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, 

da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Direktiva 2004/42/ES se zato spremeni:

(1) člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Prilagoditev tehničnemu napredku

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 11a za spremembo Priloge III, da se prilagodi tehničnemu 

napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 11a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.



AM\1182554SL.docx 125/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 11 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) v členu 12 se črta odstavek 3.

▌
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4. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o 

Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 

91/689/EGS in 96/61/ES30

30 UL L 33, 4.2.2006, str. 1.
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Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 166/2006 tehničnemu napredku in razvoju 

mednarodnega prava ter za zagotovitev boljšega poročanja bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo 

prilog II in III navedene uredbe, da se prilagodita znanstvenemu ali tehničnemu 

napredku ali kot rezultat sprejetja kakršnih koli sprememb prilog k Protokolu OZN-

EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal na srečanju pogodbenic Protokola, 

ter za dopolnitev navedene uredbe z začetkom poročanja o izpustih ustreznih 

onesnaževal iz enega ali več razpršenih virov. Zlasti je pomembno, da se Komisija 

pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, 

in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Uredba (ES) št. 166/2006 se zato spremeni:

(1) v členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Kadar Komisija ugotovi, da podatkov o izpustih iz razpršenih virov ni, se 

nanjo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 18a za dopolnitev te uredbe z začetkom poročanja o izpustih 

ustreznih onesnaževal iz enega ali več razpršenih virov ob uporabi 

mednarodno potrjenih metodologij, kadar je to primerno.“;

(2) člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 18a za spremembo prilog II in III za naslednja namena:

(a) prilagoditev prilog znanstvenemu ali tehničnemu napredku;

(b) prilagoditev prilog kot rezultat sprejetja kakršnih koli sprememb prilog 

k Protokolu na srečanju pogodbenic Protokola.“;
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(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 18a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3) in člena 18 se 

prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.



AM\1182554SL.docx 131/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

3. Prenos pooblastila iz člena 8(3) in člena 18 lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8(3) in člena 18, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) v členu 19 se črta odstavek 3.

5. Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 

o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi 

direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/200631

31 UL L 353, 31.12.2008, str. 1.
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Za zagotovitev rednega posodabljanja Uredbe (ES) št. 1272/2008 bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za:

– spremembo Priloge VI k navedeni uredbi, da se uskladi razvrščanje in 

označevanje snovi;

– spremembo Priloge VIII, da se nadalje harmonizirajo informacije v zvezi z 

nujno zdravstveno pomočjo in preventivnimi ukrepi;

– spremembo nekaterih določb navedene uredbe in prilog I do VIII k navedeni 

uredbi, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.
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Uredba (ES) št. 1272/2008 se zato spremeni:

(1) v členu 37 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Če Komisija meni, da je usklajena razvrstitev in označitev zadevne snovi 

ustrezna, nemudoma sprejme delegirane akte v skladu s členom 53a za 

spremembo Priloge VI, tako da se ta snov, skupaj z ustreznimi elementi 

razvrstitve in označitve, vključi v tabelo 3.1 dela 3 Priloge VI, po potrebi 

pa se vključijo tudi posebne mejne koncentracije ali M-faktorji.

Ustrezen vnos se pod istimi pogoji vključi v tabelo 3.2 dela 3 Priloge VI 

do 31. maja 2015.

Kadar je v primeru uskladitve razvrstitve in označitve snovi to potrebno 

iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega 

odstavka, uporabi postopek iz člena 53b.“;
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(2) v členu 45 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Na Komisijo se po posvetovanju z zadevnimi interesnimi skupinami, na 

primer Evropskim združenjem centrov za zastrupitve in kliničnih 

toksikologov (EAPCCT), prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 53a za spremembo Priloge VIII, da 

se nadalje uskladijo informacije v zvezi z nujno zdravstveno pomočjo in 

preventivnimi ukrepi ▌.“;

(3) v členu 53 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 53a za spremembo člena 6(5), člena 11(3), členov 12 in 

14, točke (b) člena 18(3), člena 23, členov 25 do 29, drugega in tretjega 

pododstavka člena 35(2) ter prilog I do VIII, da se prilagodijo 

tehničnemu in znanstvenemu napredku, pri čemer ustrezno upošteva 

nadaljnji razvoj GHS, zlasti vse spremembe na ravni ZN glede uporabe 

informacij o podobnih zmeseh, obenem pa tudi razvijanje mednarodno 

priznanih kemičnih programov in spremembe informacij iz podatkovnih 

baz o nesrečah.

Kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, 

sprejete v skladu s tem odstavkom, uporabi postopek iz člena 53b.“;
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(4) vstavijo se naslednji členi ▌:

„Člen 53a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 37(5), člena 45(4) 

in člena 53(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum 

začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 37(5), člena 45(4) 

in člena 53(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S 

sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega 

sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu 

Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. 

Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 37(5), 45(4) in 53(1), 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.

Člen 53b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
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2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 53a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

Člen 53c

Ločeni delegirani akti za različna prenesena pooblastila

Komisija sprejme ločen delegirani akt za vsako pooblastilo, ki je preneseno 

nanjo na podlagi te uredbe.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(5) v členu 54 se črtata odstavka 3 in 4.

6. Direktiva 2009/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na 

bencinskih servisih32

32 UL L 285, 31.10.2009, str. 36.
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Za zagotovitev skladnosti z ustreznimi standardi, ki jih pripravi Evropski odbor za 

standardizacijo (CEN), bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s 

členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo nekaterih določb Direktive 

2009/126/ES, da se prilagodijo tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Direktiva 2009/126/ES se zato spremeni:

(1) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Tehnične prilagoditve

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 8a za spremembo členov 4 in 5, da se po potrebi prilagodita 

tehničnemu napredku zaradi zagotovitve skladnosti s katerim koli relevantnim 

standardom, ki ga pripravi Evropski odbor za standardizacijo (CEN).

Prenos pooblastila iz prvega odstavka se ne uporablja za učinkovitost zajetja 

bencinskih hlapov in razmerje hlapi/bencin iz člena 4 ter za obdobja iz 

člena 5.“;
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(2) vstavi se naslednji člen:

„Člen 8a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 8 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 9 se črta.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 

o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o 

spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o 

posebnih statističnih področjih33

33 UL L 393, 30.12.2006, str. 1.
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Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 1893/2006 tehnološkemu in gospodarskemu razvoju 

ter za uskladitev NACE Rev. 2 z drugimi gospodarskimi in socialnimi 

klasifikacijami bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s 

členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo Priloge I k navedeni uredbi. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.



AM\1182554SL.docx 146/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Uredba (ES) št. 1893/2006 se zato spremeni:

(1) člen 6 se spremeni:

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

"Delegirani in izvedbeni akti";

(b) odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 6a za spremembo Priloge I, da se upošteva tehnološki ali 

gospodarski razvoj ali da se uskladi z drugimi gospodarskimi in 

socialnimi klasifikacijami.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 6a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 6(2) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2), 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 tri mesece.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) v členu 7 se črta odstavek 3.

▌
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2. Uredba (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 

novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe 

Sveta (EGS) št. 3696/9334

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 451/2008 tehnološkemu ali gospodarskemu razvoju 

ter za njeno uskladitev z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 

za spremembo Priloge k navedeni uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in 

da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

34 UL L 145, 4.6.2008, str. 65.
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Uredba (ES) št. 451/2008 se zato spremeni:

(1) člen 6 se spremeni:

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Delegirani in izvedbeni akti“;

(b)odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 6a za spremembo Priloge ▌, da se upošteva tehnološki 

ali gospodarski razvoj ali da se uredba uskladi z drugimi gospodarskimi 

in socialnimi klasifikacijami.

Komisija pri izvajanju tega pooblastila zagotovi, da se državam članicam 

ali dajalcem podatkov z delegiranimi akti ne naloži znatno dodatno 

breme ali stroški.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 6a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 6(2) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2), 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 tri mesece.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) v členu 7 se črta odstavek 3.
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VII. NOTRANJI TRG, INDUSTRIJA, PODJETNIŠTVO TER MALA IN SREDNJA 

PODJETJA (MSP)

▌

1. Direktiva Sveta 76/211/EGS z dne 20. januarja 1976 o približevanju zakonodaje 

držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih proizvodov glede na maso 

ali prostornino35

Za prilagoditev Direktive 76/211/ES tehničnemu napredku bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo 

prilog I in II k navedeni direktivi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

35 UL L 46, 21.2.1976, str. 1.
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Direktiva 76/211/EGS se zato spremeni:

(1) člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 6a za spremembo prilog I in II, da se prilagodita tehničnemu 

napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 6a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

▌

3. Prenos pooblastila iz člena 6 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“

▌
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2. Direktiva 2000/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000 o 

približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga 

povzroča oprema, ki se uporablja na prostem36

Za prilagoditev Direktive 2000/14/ES tehničnemu napredku bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za 

spremembo Priloge III k navedeni direktivi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in 

da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

36 UL L 162, 3.7.2000, str. 1.
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Direktiva 2000/14/ES se zato spremeni:

 (1) v členu 18 se črta odstavek 2;

(2) člen 18a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18a

Spremembe Priloge III

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 18b za spremembo Priloge III, da se prilagodi tehničnemu napredku. 

Prilagodi se zlasti z vključitvijo sklicevanj na ustrezne evropske standarde, 

navedeni delegirani akti pa ne vplivajo neposredno na izmerjeno raven zvočne 

moči opreme, navedene v členu 12.“;

(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 18b

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 18a se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 18a lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 18a, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;
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(4) v členu 19 se črta točka (b).

▌

3. Direktiva 2004/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o 

inšpekcijskih pregledih in preverjanju dobre laboratorijske prakse (DLP)37

Za sprejetje potrebnih tehničnih prilagoditev Direktive 2004/9/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejeme akte za:

– spremembo navedene direktive zaradi reševanja sporov v zvezi z skladnostjo z 

DLP;

– spremembo besedila potrditve iz navedene direktive;

– spremembo Priloge I k navedeni direktivi zaradi upoštevanja tehničnega 

napredka.

37 UL L 50, 20.2.2004, str. 28.
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Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.

Direktiva 2004/9/ES se zato spremeni:

(1) v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 6a za spremembo te direktive zaradi reševanja zadev iz 

odstavka 1. S spremembami Priloge I ne bo spremenjena narava te 

priloge, ki zagotavlja vodila za postopke nadzora skladnosti za DLP in 

navodila za izvajanje inšpekcij laboratorijev in presoj študij.“;
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(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 6a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(3) in člena 8(2) 

se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 6(3) in člena 8(2) lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(3) in člena 8(2), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) v členu 7 se črta odstavek 3;

(4) v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 6a za spremembo:

(a) ubeseditve iz člena 2(2);

(b) Priloge I zaradi upoštevanja tehničnega napredka.“

▌
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4. Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in spremembah 

Direktive 95/16/ES38

Za upoštevanje novih dognanj bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 

skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo okvirnega seznama 

varnostnih komponent iz Priloge V k Direktivi 2006/42/ES. Zlasti je pomembno, da 

se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

38 UL L 157, 9.6.2006, str. 24.
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Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2006/42/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s potrebnimi ukrepi za ravnanje s 

potencialno nevarnimi stroji. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo 

(EU) št. 182/2011.

Direktiva 2006/42/ES se zato spremeni:

(1) v drugem odstavku člena 2 se drugi pododstavek točke (c) nadomesti z 

naslednjim:

„Okvirni seznam varnostnih komponent je podan v Prilogi V.“;

(2) v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 21a za spremembo Priloge V, da se posodobi okvirni 

seznam varnostnih komponent.“;

(3) v členu 9(3) se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Ob upoštevanju izida navedenih posvetovanj Komisija z izvedbenimi akti 

sprejme potrebne ukrepe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom 

iz člena 22(3).“;
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(4) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 21a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 8(1) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8(1), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(5) v členu 22 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 

182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta*.

___________________________
* Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi 
katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 
Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“

▌
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5. Direktiva 2009/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

skupnih določbah za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole39

Za potrebne tehnične prilagoditve Direktive 2009/34/ES bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo 

prilog k navedeni direktivi, da se prilagodijo tehničnemu napredku. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

39 UL L 106, 28.4.2009, str. 7.
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Kar zadeva pooblastilo iz člena 5(3), ki določa, da morajo države članice, ki so 

podelile omejeno odobritev tipa ES, zahtevati prilagoditev prilog I in II tehničnemu 

napredku, takšne omejene odobritve tipa ES ne obstajajo več. Zato bi bilo treba 

pooblastilo iz člena 5(3) črtati.

Direktiva 2009/34/ES se zato spremeni:

(1) v členu 5 se črta odstavek 3;

(2) člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 16a za spremembo prilog I in II, da se prilagodita tehničnemu 

napredku.“;
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(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 16a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 16 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 16, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) člen 17 se črta.

▌

6. Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 

poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti40

40 UL L 146, 10.6.2009, str. 1.
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Za zagotovitev natančne skladnosti seznama obrambnih proizvodov iz Priloge k 

Direktivi 2009/43/ES s skupnim seznamom vojaške opreme Evropske unije bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 

za spremembo navedene priloge in spremembo navedene direktive, kar zadeva 

okoliščine, v katerih lahko države članice odpravijo potrebo po predhodnem 

dovoljenju za prenose obrambnih proizvodov. Zlasti je pomembno, da se Komisija 

pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, 

in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Direktiva 2009/43/ES se zato spremeni:

(1) v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 13a na zahtevo države članice ali na lastno pobudo za 

spremembo odstavka 2, da se vključijo primeri, ko:

(a) prenos poteka v okoliščinah, ki ne vplivajo na javni red ali javno 

varnost;

(b) je potreba po predhodnem dovoljenju za prenos postala neskladna 

z mednarodnimi zavezami držav članic po sprejetju te direktive;

(c) je to potrebno za medvladno sodelovanje iz člena 1(4).“;
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(2) člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Sprememba Priloge

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 13a za spremembo seznama obrambnih proizvodov iz Priloge, tako 

da se natančno sklada s Skupnim seznamom vojaškega blaga Evropske unije.

Kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete 

v skladu s tem členom, uporabi postopek iz člena 13b.“;

(3) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 13a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(3) in člena 13 se 

prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 4(3) in člena 13 lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 4(3) in člena 13, 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.
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Člen 13b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 13a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) člen 14 se črta.

▌
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7. Uredba (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o 

homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 

2007/46/ES41

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 79/2009 tehničnemu napredku, kar zadeva varnost 

vozil s pogonom na vodik, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu 

s členom 290 PDEU sprejme akte za dopolnitev navedene uredbe s tehničnimi 

zahtevami za takšna vozila ter z upravnimi določbami, predlogami za upravne 

dokumente in vzorci oznak. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

41 UL L 35, 4.2.2009, str. 32.
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Uredba (ES) št. 79/2009 se zato spremeni:

(1) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Prenesena pooblastila

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12a za dopolnitev te uredbe glede na tehnični napredek, in sicer z 

določitvijo:

(a) podrobnih pravil za preskusne postopke iz prilog II do V;

(b) podrobnih pravil za vgradnjo sestavnih delov vodikovega sistema in 

vodikovih sistemov iz Priloge VI;

(c) podrobnih pravil za varno in zanesljivo delovanje sestavnih delov 

vodikovega sistema in vodikovih sistemov iz člena 5;



AM\1182554SL.docx 184/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

(d) specifikacij za zahteve, povezane z enim od naslednjega:

(i) uporabo čistega vodika ali mešanice vodika in naravnega 

plina/biometana;

(ii) novimi oblikami shranjevanja ali uporabe vodika;

(iii) zaščito vozil pred udarci glede na brezhibnost delovanja sestavnih 

delov vodikovega sistema in vodikovih sistemov;

(iv) varnostnimi zahtevami integriranega sistema, ki zajemajo vsaj 

ugotavljanje puščanja, in zahtevami v zvezi s plinom za 

splakovanje;

(v) električno izolacijo in električno varnostjo;

(e) upravnih določb za ES-homologacijo vozil s pogonom na vodik, 

sestavnih delov vodikovega sistema in vodikovih sistemov;
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(f) pravil o informacijah, ki jih morajo proizvajalci zagotoviti za namene 

homologacije in pregledov iz člena 4(4) in (5);

(g) podrobnih pravil za označevanje ali druge načine jasne in hitre 

identifikacije vozil na vodikov pogon iz točke 16 Priloge VI

ter

(h) drugih ukrepov, potrebnih za uporabo te uredbe.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 12 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 12, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 13 se črta.
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8. Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih 

oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 

2004/17/ES in 2004/18/ES42

42 UL L 216, 20.8.2009, str. 76.
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Za prilagoditev Direktive 2009/81/ES hitremu tehničnemu, gospodarskemu in 

regulativnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s 

členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo pragov zneskov za naročila, tako da 

se ti prilagodijo pragovom iz Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta43, spremembo sklicev na enotni besednjak javnih naročil (nomenklatura CPV) 

in spremembo nekaterih referenčnih številk v nomenklaturi CPV ter postopkov za 

sklicevanja v obvestilih na posebne postavke v nomenklaturi CPV. Ker bi bilo treba 

tehnične podrobnosti in značilnosti naprav za elektronski sprejem redno prilagajati 

tehnološkemu razvoju, bi bilo treba na Komisijo prenesti tudi pooblastilo za 

spremembo tehničnih podrobnosti in značilnosti naprav za elektronski sprejem. 

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.

43 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 
javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in 
prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 
2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).
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Direktiva 2009/81/ES se zato spremeni:
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(1)  vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 66a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 68(1) in člena 69(2) 

se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 68(1) in člena 69(2) lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 68(1) in 69(2), 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 sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet 

obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 66b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.



AM\1182554SL.docx 194/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 66a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(2) v členu 67 se črtata odstavka 3 in 4;

(3) člen 68(1) se spremeni:

(a) drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 66a za spremembo pragov iz prvega pododstavka.“;

(b) vstavi se naslednji tretji pododstavek:

„Kadar je treba spremeniti pragove iz prvega pododstavka in časovne 

omejitve preprečujejo uporabo postopka iz člena 66a ter je zato to 

potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na 

podlagi tega odstavka, uporabi postopek iz člena 66b.“;
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(4) v členu 69 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 66a za spremembo:

(a) referenčnih številk nomenklature CPV, navedenih v prilogah I in II, 

če to ne spreminja stvarnega področja uporabe te direktive, ter 

postopkov za sklicevanje v obvestilih na posebne postavke v 

nomenklaturi CPV v okviru kategorij storitev s seznama 

v navedenih prilogah;

(b) tehničnih podrobnosti in značilnosti naprav za elektronski sprejem 

iz točk (a), (f) in (g) Priloge VIII.“

▌

VIII. PRAVOSODJE IN POTROŠNIKI

1. Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje 

izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred 

kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 

89/391/EGS)44

44 UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
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Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in novih ugotovitev bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 

skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za vnos strogo tehničnih sprememb v 

Prilogo I k Direktivi 92/85/EGS ▌. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

V skladu s Sklepom z dne 22. julija 2003 Komisiji pri pripravi, izvajanju in 

ocenjevanju dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu pomaga Svetovalni 

odbor za varnost in zdravje pri delu.
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Direktiva 92/85/EGS se zato spremeni:

(1) ▌člen 13 ▌se nadomesti z naslednjim:

„▌Člen 13

Spremembe Priloge I

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a za vnos strogo tehničnih sprememb v 

Prilogo I, ▌da se upoštevajo tehnični napredek, spremembe 

mednarodnih predpisov ali specifikacij in nove ugotovitve.

Kadar je v ustrezno utemeljenih in izjemnih primerih, ki 

vključujejo neizbežna, neposredna in resna tveganja za fizično 

zdravje in varnost delavcev in drugih oseb, iz izredno nujnih 

razlogov ▌potrebno ukrepanje v zelo kratkem času, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz 

člena 13b.“;
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(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 13a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(1) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe 

o spremembi]. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja pripravi poročilo v zvezi s prenosom pooblastila. 

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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 13 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 13, 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.

Člen 13b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 13a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”
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2. Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 

potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS45

Za posodobitev Direktive 2008/48/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, 

da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo navedene direktive, da 

se dodajo dodatne predpostavke, potrebne za izračun efektivne obrestne mere, ali 

spremenijo obstoječe predpostavke. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

45 UL L 133, 22.5.2008, str. 66.
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Direktiva 2008/48/ES se zato spremeni:

(1) v členu 19 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Pri izračunu efektivne obrestne mere se lahko po potrebi uporabijo 

dodatne predpostavke iz Priloge I.

Če predpostavke iz tega člena in dela II Priloge I ne zadostujejo za 

izračun efektivne obrestne mere na enoten način ali niso več prilagojene 

ekonomskemu položaju na trgu, se na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za spremembo tega 

člena in dela II Priloge I, da se dodajo dodatne predpostavke, potrebne za 

izračun efektivne obrestne mere, ali spremenijo obstoječe.“;
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(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 24a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19(5) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja pripravi poročilo v zvezi s prenosom pooblastila. 

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.



AM\1182554SL.docx 204/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

3. Prenos pooblastila iz člena 19(5) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 19(5), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 25 se črta.
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IX. MOBILNOST IN PROMET

▌

1. Direktiva Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o enotnih postopkih kontrol cestnega 

prevoza nevarnega blaga46

Za prilagoditev Direktive 95/50/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 

za spremembo prilog k navedeni direktivi, zlasti da se upoštevajo spremembe 

Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta47. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

46 UL L 249, 17.10.1995, str. 35.
47 Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o 

notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 30.9.2008, str. 13).
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Direktiva 95/50/ES se zato spremeni:

(1) člen 9a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9a

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 9aa za spremembo prilog, da se prilagodijo znanstvenemu in 

tehničnemu napredku na področjih, ki jih ureja ta direktiva, zlasti da se 

upoštevajo spremembe Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta*.

___________________________
* Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L 260, 
30.9.2008, str. 13).“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 9aa

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9a se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 9a lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9a, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 9b se črta.

▌
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2. Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o 

vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi 

Direktive Sveta 93/75/EGS48

Za prilagoditev Direktive 2002/59/ES razvoju prava Unije in mednarodnega prava 

ter izkušnjam z njenim izvajanjem bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da 

v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo:

– sklicevanj na instrumente Unije in Mednarodne pomorske organizacije (IMO) 

v navedeni direktivi, da se uskladijo z določbami prava Unije ali 

mednarodnega prava,

– nekaterih opredelitev v navedeni direktivi, da se uskladijo z drugimi določbami 

prava Unije ali mednarodnega prava,

– prilog I, III in IV k navedeni direktivi glede na tehnični napredek in izkušnje z 

navedeno direktivo.

48 UL L 208, 5.8.2002, str. 10.
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Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.

Direktiva 2002/59/ES se zato spremeni:

(1) člen 27 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27

Spremembe

1. V okviru področja uporabe te direktive, kot je opredeljeno v členu 2, se 

na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 27a za spremembo sklicevanj na instrumente Unije in 

instrumente IMO v tej direktivi ter opredelitev pojmov iz člena 3 in 

prilog, da se uskladijo z določbami prava Unije ali mednarodnega prava, 

ki so bile sprejete, spremenjene ali so začele veljati ▌.
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2. V okviru področja uporabe te direktive, kot je opredeljeno v členu 2, se 

na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 27a za spremembo prilog I, III in IV, da se prilagodijo 

tehničnemu napredku in izkušnjam s to direktivo ▌.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 27a

Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 27 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 27 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 27, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 28 se črta.

3. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002 z dne 5. novembra 2002 

o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij 

(COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z 

ladij49

49 UL L 324, 29.11.2002, str. 1.
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Za posodobitev seznama aktov Unije, ki se sklicujejo na Odbor za varnost na morju 

in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) iz Uredbe (ES) št. 2099/2002, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 

za spremembo navedene uredbe, da se vključi sklicevanje na akte Unije, ki prenašajo 

pooblastila na COSS in ki so začeli veljati. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in 

da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Uredba (ES) št. 2099/2002 se zato spremeni:

(1) v členu 3 se črta odstavek 3;

(2) člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Pooblastila COSS in spremembe

COSS izvaja pooblastila, ki so mu bila dodeljena na podlagi veljavne pomorske 

zakonodaje Unije.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 7a za spremembo točke 2 člena 2, da se vključi sklicevanje na akte 

Unije o prenosu pooblastil na COSS, ki so začeli veljati po sprejetju te 

uredbe.“;
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(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 7a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se prenese na 

Komisijo za ▌obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 7 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 7, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”
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4. Direktiva 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o 

posebnih zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij50

Za prilagoditev Direktive 2003/25/ES tehničnemu napredku, razvoju na mednarodni 

ravni ter izkušnjam z njenim izvajanjem bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog k 

navedeni direktivi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem 

delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov.

50 UL L 123, 17.5.2003, str. 22.
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Direktiva 2003/25/ES se zato spremeni:

(1) člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 10a za spremembo prilog zaradi upoštevanja razvoja na mednarodni 

ravni, zlasti v IMO, ter zaradi izboljšanja učinkovitosti te direktive na podlagi 

pridobljenih izkušenj in tehničnega napredka.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 10a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 je preneseno na 

Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 10 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 11 se črta.
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5. Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o 

temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za 

prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive 

Sveta št. 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS51

Za prilagoditev Direktive 2003/59/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 

za spremembo prilog I in II k navedeni direktivi. Zlasti je pomembno, da se Komisija 

pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, 

in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

51 UL L 226, 10.9.2003, str. 4.
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Direktiva 2003/59/ES se zato spremeni:

(1) člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 11a za spremembo prilog I in II, da se prilagodita znanstvenemu in 

tehničnemu napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 11a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 11 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 12 se črta.

▌
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6. Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 

zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje52

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 785/2004 razvoju mednarodnega prava bi bilo treba 

na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za 

spremembo nekaterih vrednosti v navedeni uredbi zaradi upoštevanja sprememb 

mednarodnih sporazumov. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

52 UL L 138, 30.4.2004, str. 1.
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Uredba (ES) št. 785/2004 se zato spremeni:

(1) v členu 6 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 8a za spremembo vrednosti iz odstavkov 1, 2 in 3 tega 

člena, če je to potrebno zaradi sprememb relevantnih mednarodnih 

sporazumov.“;

(2) v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 8a za spremembo vrednosti iz odstavka 1 tega člena, če 

je to potrebno zaradi sprememb relevantnih mednarodnih sporazumov.“;
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(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 8a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(5) in člena 7(2) 

se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 6(5) in člena 7(2) lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(5) in člena 7(2), 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 sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet 

obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) v členu 9 se črta odstavek 3.
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7. Uredba (ES) št. 789/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 

prenosu tovornih in potniških ladij iz enega registra v drugega znotraj Skupnosti in o 

razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 613/9153

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 789/2004 razvoju na mednarodni ravni, zlasti v 

Mednarodni pomorski organizaciji, in za izboljšanje učinkovitosti navedene uredbe 

na podlagi pridobljenih izkušenj in tehničnega napredka bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo 

nekaterih opredelitev pojmov v navedeni uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija 

pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, 

in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

53 UL L 138, 30.4.2004, str. 19.
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Uredba (ES) št. 789/2004 se zato spremeni:

(1) v členu 7 se črta odstavek 3;

(2) v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. V okviru področja uporabe te uredbe, kot je opredeljeno v členu 3, se na 

Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 9a za spremembo opredelitev pojmov v členu 2 zaradi 

upoštevanja razvoja na mednarodni ravni, zlasti v IMO, ter zaradi 

izboljšanja učinkovitosti te uredbe na podlagi pridobljenih izkušenj in 

tehničnega napredka ▌.“;
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(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 9a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(1) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 9(1) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9(1), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”

▌

8. Direktiva 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o 

usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v 

Skupnosti54

54 UL L 255, 30.9.2005, str. 152.
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Za prilagoditev Direktive 2005/44/ES tehničnemu napredku in za upoštevanje 

izkušenj z njenim izvajanjem bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 

skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog I in II k navedeni 

direktivi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov.
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Direktiva 2005/44/ES se zato spremeni:

(1) člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Spremembe prilog I in II

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 10a za spremembo prilog I in II glede na izkušnje z uporabo te 

direktive in za prilagoditev teh prilog tehničnemu napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 10a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 10 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) v členu 11 se črta odstavek 4.
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9. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne 26. oktobra 2005 o 

krepitvi varnosti v pristaniščih55

Za posodobitev tehničnih ukrepov, potrebnih za redno zagotavljanje varnosti v 

pristaniščih, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 

PDEU sprejme akte za spremembo prilog I do IV k Direktivi 2005/65/ES. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

55 UL L 310, 25.11.2005, str. 28.
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Direktiva 2005/65/ES se zato spremeni:

(1) člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Spremembe prilog I do IV

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 14a za spremembo prilog I do IV, da se prilagodijo izkušnjam z 

njihovim izvajanjem, pri čemer se področje uporabe te direktive ne širi.

Kadar je v primeru sprememb, ki so potrebne za prilagoditev prilog I do IV, to 

potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi 

tega člena, uporabi postopek iz člena 14b.“;

(2) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 14a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 14 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 14 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 14, 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.
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Člen 14b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 14a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 15 se črta.
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10. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 

o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved 

opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o 

identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 

2004/36/ES56

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 2111/2005 znanstvenemu in tehničnemu napredku 

ter za natančnejšo opredelitev veljavnih postopkov bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo Priloge k 

navedeni uredbi in dopolnitev navedene uredbe s podrobnimi pravili v zvezi z 

nekaterimi postopki. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem 

delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov.

56 UL L 344, 27.12.2005, str. 15.
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Uredba (ES) št. 2111/2005 se zato spremeni:

(1) v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Skupna merila za nalaganje prepovedi opravljanja letov za letalskega 

prevoznika, ki temeljijo na ustreznih varnostnih standardih, so določena v 

Prilogi (v nadaljnjem besedilu: skupna merila).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 14a za spremembo Priloge, da se skupna merila 

spremenijo ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka.“;

(2) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Podrobna pravila

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 14a za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih pravil glede 

postopkov iz tega poglavja ob ustreznem upoštevanju potrebe po hitrem 

sprejemanju odločitev v okviru posodabljanja seznama Unije.



AM\1182554SL.docx 249/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Kadar je v primeru ukrepov iz prvega odstavka to potrebno iz izredno nujnih 

razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi 

postopek iz člena 14b.“;

(3) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 14a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2) in člena 8 se 

prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 3(2) in člena 8 lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(2) in člena 8, začne veljati le, 

če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku enega 

meseca 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 en mesec.

Člen 14b

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 14a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;
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(4) v členu 15 se črta odstavek 4.

▌

11. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 z dne 15. februarja 2006 o 

izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/9557

Za posodobitev določb v zvezi z izvajanjem Mednarodnega kodeksa za varno 

upravljanje ladij bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 

290 PDEU sprejme akte za spremembo Priloge II k Uredbi (ES) št. 336/2006.

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.

57 UL L 64, 4.3.2006, str. 1.
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Uredba (ES) št. 336/2006 se zato spremeni:

(1) v členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. V okviru področja uporabe te uredbe, kot je opredeljeno v členu 3, se na 

Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 11a za spremembo Priloge II zaradi upoštevanja razvoja na 

mednarodni ravni, zlasti v IMO, ali zaradi izboljšanja učinkovitosti te 

uredbe na podlagi izkušenj z njenim izvajanjem.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 11a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 11(2) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11(2), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

▌



AM\1182554SL.docx 256/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

(3) v členu 12 se črta odstavek 3.

12. Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o 

notranjem prevozu nevarnega blaga58

Za prilagoditev Direktive 2008/68/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 

za spremembo prilog k navedeni direktivi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in 

da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

58 UL L 260, 30.9.2008, str. 13.
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Direktiva 2008/68/ES se zato spremeni:

(1) v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 8a za spremembo prilog, da se upoštevajo spremembe 

ADR, RID in ADN, zlasti tiste, povezane z znanstvenim in tehničnim 

napredkom, vključno z uporabo tehnologij za sledenje in zasledovanje 

▌.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 8a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 8(1) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8(1), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) v členu 9 se črta odstavek 3.

▌



AM\1182554SL.docx 260/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

13. Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in 

pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav59

Za prilagoditev Direktive 2009/15/ES razvoju ustreznih mednarodnih instrumentov 

in za spremembo najvišjih zneskov odškodnin za oškodovance bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za 

spremembo navedene direktive, da se:

– vključijo naknadne spremembe mednarodnih konvencij, protokolov, kodeksov 

in resolucij, povezanih z navedeno direktivo, ki so začele veljati;

– spremenijo nekateri zneski iz navedene direktive.

59 UL L 131, 28.5.2009, str. 47.
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Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.

Direktiva 2009/15/ES se zato spremeni:

(1) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 5a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(1) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 7(1) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 7(1), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;
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(2) v členu 6 se črta odstavek 3;

(3) v členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 5a za spremembo te direktive brez razširitve področja 

njene uporabe, da se:

(a) za namene te direktive vključijo naknadne spremembe 

mednarodnih konvencij, protokolov, kodeksov in resolucij, 

povezanih s to direktivo, iz točke (d) člena 2, člena 3(1) in 

člena 5(2), ki so začele veljati;

(b) spremenijo zneski iz točke (b)(ii) in (iii) člena 5(2).“

▌
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14. Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij60

Za dopolnitev Uredbe (ES) št. 391/2009 in njeno prilagoditev razvoju mednarodnih 

pravil bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU 

sprejme akte za:

– spremembo minimalnih meril, določenih v Prilogi I k navedeni uredbi, zlasti 

zaradi upoštevanja ustreznih odločitev IMO;

– dopolnitev navedene uredbe z merili za ugotavljanje učinkovitosti pravil in 

postopkov ter učinkovitosti priznanih organizacij glede varnosti ladij in 

preprečevanja onesnaževanja z njihovih klasificiranih ladij, zlasti ob 

upoštevanju podatkov iz Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki 

ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, ali drugih podobnih shem;

60 UL L 131, 28.5.2009, str. 11.
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– dopolnitev navedene uredbe z merili za ugotavljanje, kdaj tako ravnanje 

predstavlja nesprejemljivo grožnjo za varnost ali okolje, pri katerih se lahko 

upoštevajo posebne okoliščine, ki vplivajo na manjše ali visoko usposobljene 

organizacije;

– dopolnitev navedene uredbe s podrobnimi pravili v zvezi z globami in 

periodičnimi denarnimi kaznimi ter preklicem priznanja organizacij za tehnični 

nadzor in pregled ladij.

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.
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Uredba (ES) št. 391/2009 se zato spremeni:

(1) v členu 12 se črta odstavek 4;

(2) v členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 14a za spremembo Priloge I brez razširitve področja 

njene uporabe, da se posodobijo minimalna merila, določena v njej, zlasti 

ob upoštevanju ustreznih odločitev IMO.“;

(3) v členu 14 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 14a za dopolnitev te uredbe z določitvijo:
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(a) meril za ugotavljanje učinkovitosti pravil in postopkov ter 

učinkovitosti priznanih organizacij glede varnosti ladij in 

preprečevanja onesnaževanja z njihovih klasificiranih ladij, zlasti 

ob upoštevanju podatkov iz Pariškega memoranduma o soglasju 

glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, ali 

drugih podobnih shem;

(b) meril za ugotavljanje, kdaj tako ravnanje predstavlja nesprejemljivo 

grožnjo za varnost in okolje, pri katerih se lahko upoštevajo 

posebne okoliščine, ki vplivajo na manjše ali visoko usposobljene 

organizacije.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 14a za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih 

pravil glede izrekanja glob in periodičnih denarnih kazni na podlagi 

člena 6 ter po potrebi glede preklica priznanja organizacij za tehnični 

nadzor in pregled ladij na podlagi člena 7.“;
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(4) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 14a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(1) ter 

člena 14(1) in (2) se prenese na Komisijo za ▌obdobje petih let od … 

[datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.



AM\1182554SL.docx 270/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

3. Prenos pooblastila iz člena 13(1) ter člena 14(1) in (2) lahko kadar koli 

prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši 

dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 13(1) ter člena 14(1) in (2), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”

15. Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč61

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 392/2009 drugim pravilom Unije in mednarodnim 

pravilom bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 

PDEU sprejme akte za:

61 UL 131, 28.5.2009, str. 24.
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– spremembo Priloge I k navedeni uredbi, da se vključijo spremembe določb 

Atenske konvencije o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju iz leta 

1974, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 2002;

– spremembo omejitev iz Priloge I k navedeni uredbi za ladje, ki spadajo v 

razred B v skladu s členom 4 Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta62;

– spremembo Priloge II k navedeni uredbi, da se vključijo spremembe določb 

Smernic IMO.

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.

62 Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 
varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L 163, 25.6.2009, str. 1).
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Uredba (ES) št. 392/2009 se zato spremeni:

(1) člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Sprememba prilog

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a za spremembo Priloge I k tej uredbi, da se vključijo 

spremembe omejitev iz člena 3(1), člena 4a(1), člena 7(1) in člena 8 

Atenske konvencije zaradi upoštevanja odločitev, sprejetih na podlagi 

člena 23 navedene konvencije.

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 9a na podlagi 

ustrezne ocene učinka do 31. decembra 2016 sprejme delegirane akte za 

spremembo omejitev iz Priloge I k tej uredbi za ladje, ki spadajo v razred 

B v skladu s členom 4 Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta*, ob upoštevanju ▌posledic za cene vozovnic in zmožnost trga, da 

pridobi dostopno zavarovalno kritje na zahtevani ravni glede na politiko 

krepitve pravic potnikov, kakor tudi sezonske narave dela prometa.
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2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a za spremembo Priloge II, da se vključijo spremembe 

določb Smernic IMO.

___________________________
* Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje 
(UL L 163, 25.6.2009, str. 1).“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 9a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(1) in (2) se 

prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 9(1) in (2) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9(1) in (2), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 10 se črta.

▌
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X. ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

▌

1. Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 

o zdravilih sirotah63

Za doseganje cilja Uredbe (ES) št. 141/2000 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za dopolnitev navedene 

uredbe z opredelitvama pojmov „podobno zdravilo“ in „klinična superiornost“. Zlasti 

je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

63 UL L 18, 22.1.2000, str. 1.
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Uredba (ES) št. 141/2000 se zato spremeni:

(1) v členu 8 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 10b za dopolnitev te uredbe s sprejetjem opredelitev 

pojmov ‚podobno zdravilo‘ in ‚klinična superiornost‘.“;

(2) v členu 10a se črta odstavek 3;

(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 10b

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(4) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 8(4) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8(4), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.”.
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2. Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o 

namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi 

Direktive Sveta 90/220/EGS64

Za doseganje cilja Direktive 2001/18/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog k 

navedeni direktivi in dopolnitev navedene direktive:

– z merili za odstopanje in informacijami, ki se zahtevajo za prijavo za dajanje v 

promet nekaterih vrst gensko spremenjenih organizmov (GSO);

– s pragovi, pod katerimi proizvodov, pri katerih ni mogoče izključiti naključnih 

ali tehnično neizogibnih sledov dovoljenih GSO, ni treba označevati kot GSO;

– s pragovi, nižjimi od 0,9 %, pod katerimi se zahteve glede označevanja iz 

Direktive ne uporabljajo za sledove GSO v proizvodih, namenjenih neposredni 

predelavi;

64 UL L 106, 17.4.2001, str. 1.
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– s posebnimi zahtevami glede označevanja za GSO, ki niso dani v promet v 

smislu te direktive.

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.



AM\1182554SL.docx 283/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Direktiva 2001/18/ES se zato spremeni:

(1) člen 16 se spremeni:

(a) v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 29a za dopolnitev te direktive z določitvijo meril in 

zahtevanih informacij iz odstavka 1, pa tudi ustreznih zahtev za povzetek 

dokumentacije, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. 

Merila in zahtevane informacije so take, da zagotavljajo visoko raven 

varnosti za zdravje ljudi in okolje ter temeljijo na znanstvenih dokazih, ki 

so na voljo za tako varnost, in na izkušnjah, pridobljenih pri sproščanju 

primerljivih GSO.“;
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(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija da pred sprejetjem delegiranih aktov na podlagi odstavka 

2 predlog na voljo javnosti. Javnost lahko Komisiji sporoči 

pripombe v 60 dneh. Komisija te pripombe skupaj z analizo 

posreduje strokovnjakom iz člena 29a(4).“;

(2) člen 21 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Za proizvode, pri katerih ni mogoče izključiti naključnih ali 

tehnično neizogibnih sledov dovoljenih GSO, se na Komisijo 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 29a za dopolnitev te direktive z določitvijo vrednosti 

pragov, pod katerimi teh proizvodov ni treba označevati v skladu z 

odstavkom 1 tega člena. Določijo se vrednosti pragov glede na 

zadevni proizvod.“;
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(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 29a za dopolnitev te direktive z določitvijo vrednosti 

pragov iz prvega pododstavka tega odstavka.“;

(3) v členu 26 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 29a za spremembo Priloge IV z določitvijo posebnih 

zahtev glede označevanja iz odstavka 1 brez podvajanja ali ustvarjanja 

neskladnosti z obstoječimi določbami glede označevanja iz obstoječe 

zakonodaje Unije. Pri tem bi bilo treba ustrezno upoštevati določbe glede 

označevanja, ki so jih države članice določile v skladu z zakonodajo 

Unije.“;
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(4) člen 27 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27

Prilagoditve prilog tehničnemu napredku

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 29a za spremembo oddelkov C in D Priloge II, prilog III do VI ter 

oddelka C Priloge VII, da se prilagodijo tehničnemu napredku.“;

(5) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 29a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16(2), člena 21(2) 

in (3), člena 26(2) ter člena 27 se prenese na Komisijo za obdobje petih 

let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 16(2), člena 21(2) in (3), člena 26(2) ter 

člena 27 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S 

sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega 

sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu 

Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. 

Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 16(2), člena 21(2) in (3), 

člena 26(2) ter člena 27, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;
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(6) v členu 30 se črta odstavek 3.

3. Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o 

zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini65

Za doseganje cilja Direktive 2001/83/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte:

– za spremembo navedene direktive v zvezi z enim od pogojev, ki jih morajo 

izpolnjevati homeopatska zdravila, da se zanje uporablja poseben, 

poenostavljen postopek registracije, če to upravičujejo novi znanstveni dokazi;

– za spremembo navedene direktive v zvezi z vrstami postopkov, ki se štejejo za 

del proizvodnje zdravilnih učinkovin, ki se uporabljajo kot vhodne snovi, da se 

upoštevata znanstveni in tehnični napredek;

65 UL L 311, 28.11.2001, str. 67.
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– za spremembo Priloge I k navedeni direktivi zaradi upoštevanja tehničnega in 

znanstvenega napredka;

▌

– za dopolnitev navedene direktive z določitvijo načel in smernic dobrih 

proizvodnih praks za zdravila.

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.
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Direktiva 2001/83/ES se zato spremeni:

(1) v členu 14(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 121a za spremembo tretje alineje prvega pododstavka, če to 

upravičujejo novi znanstveni dokazi.“;

▌

(2) v členu 46a se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 121a za spremembo odstavka 1, da se upoštevata 

znanstveni in tehnični napredek.“;

(3) v členu 47 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 121a za dopolnitev te direktive z določitvijo načel in smernic dobrih 

proizvodnih praks za zdravila iz člena 46(f).“;
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(4) člen 120 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 120

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 121a za spremembo Priloge I, da se upoštevata znanstveni in tehnični 

napredek.“;

(5) v členu 121 se črta odstavek 2a;

(6) člen 121a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 121a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 14(1), člena 22b, 

člena 23b, člena 46a, člena 47, člena 52b, člena 54a in člena 120 se 

prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 14(1), člena 22b, člena 23b, člena 46a, 

člena 47, člena 52b, člena 54a in člena 120 lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlag člena 14(1), člena 22b, člena 23b, 

člena 46a, člena 47, člena 52b, člena 54a in člena 120, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“

▌
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4. Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 

o nezaželenih snoveh v živalski krmi66

Za doseganje cilja Direktive 2002/32/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog I in 

II k tej direktivi, da se prilagodita tehničnemu napredku, ter dopolnitev navedene 

direktive z merili o dopustnosti postopkov razstrupljanja. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

66 UL L 140, 30.5.2002, str. 10.
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Direktiva 2002/32/ES se zato spremeni:

(1) v členu 7(2) se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:

„2. Takoj se odloči o tem, ali je treba spremeniti prilogi I in II. Na Komisijo 

se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 10a za spremembo navedenih prilog.

Kadar je v primeru navedenih sprememb to potrebno iz izredno nujnih 

razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi 

postopek iz člena 10b.

Dokler Komisija ne sprejme odločitve, lahko država članica ohrani 

ukrepe, ki jih je sprejela.“;
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(2) člen 8 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 10a za spremembo prilog I in II, da se 

prilagodita znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Kadar je v primeru navedenih sprememb to potrebno iz izredno 

nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega 

člena, uporabi postopek iz člena 10b.“;

(b) v odstavku 2 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„– prejme pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 10a za dopolnitev te direktive z določitvijo meril glede 

dopustnosti postopkov razstrupljanja, kot dodatek k merilom o 

dopustnosti proizvodov, namenjenih za živalsko krmo, ki so bili 

obdelani s postopki za razstrupljanje.“;
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(3) vstavita se naslednja člena ▌:

„Člen 10a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2) ter člena 8(1) 

in (2) se prenese na Komisijo za ▌obdobje petih let od … [datum 

začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 7(2) ter člena 8(1) in (2) lahko kadar koli 

prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši 

dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 7(2) ter člena 8(1) in (2), 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.

Člen 10b

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma 

in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.
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2. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu 

s postopkom iz člena 10a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po 

tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o 

nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

___________________________
* UL L 123, 12. 5. 2016, str. 1.“;

(4) v členu 11 se črtata odstavka 3 in 4.

▌

5. Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o 

določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 

agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane67

67 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
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Za doseganje cilja Uredbe (ES) št. 178/2002 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo navedene 

uredbe, kar zadeva število in poimenovanja znanstvenih svetov, ter dopolnitev 

navedene uredbe s postopkom, ki ga mora uporabiti agencija za zahteve za 

znanstvena mnenja, z merili za vključitev posamezne ustanove na seznam pristojnih 

organizacij, ki so jih določile države članice, in z ureditvami za določitev usklajenih 

zahtev za kakovost ter finančnimi določbami za morebitno finančno podporo.

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v 

skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 

o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri 

pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov.
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Uredba (ES) št. 178/2002 se zato spremeni:

(1) v členu 28(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 57a za spremembo prvega pododstavka, kar zadeva prilagoditev 

števila in poimenovanja znanstvenih svetov tehničnemu in znanstvenemu 

razvoju na zaprosilo agencije.“;

(2) člen 29(6) se nadomesti z naslednjim:

„6. Komisija za namene uporabe tega člena po posvetovanju z agencijo 

sprejme:

(a) delegirane akte v skladu s členom 57a za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo postopka, ki ga mora agencija uporabiti pri zahtevah za 

znanstvena mnenja;
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(b) izvedbene akte, v katerih določi smernice za znanstveno 

vrednotenje snovi, izdelkov in postopkov, za katere se po 

zakonodaji Unije zahteva predhodna odobritev ali vpis na pozitivni 

seznam, zlasti kadar zakonodaja Unije predvideva ali dovoljuje, da 

predlagatelj v ta namen predloži ustrezno dokumentacijo. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 58(2).“;

(3) v členu 36(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 57a za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril za vključitev 

posamezne ustanove na seznam pristojnih organizacij, ki so jih določile države 

članice, ureditev za določitev usklajenih zahtev o kakovosti ter finančnih 

določb za morebitno finančno podporo.“;



AM\1182554SL.docx 305/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

(4) v poglavju V se naslov oddelka 1 nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 1

IZVAJANJE PRENOSA POOBLASTILA, ODBOR TER POSTOPKI 

POSREDOVANJA“;

(5) za naslovom oddelka 1 se vstavi naslednji člen ▌:

„Člen 57a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 28(4), člena 29(6) 

in člena 36(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum 

začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 28(4), člena 29(6) in člena 36(3) lahko kadar 

koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha 

veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši 

dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 28(4), člena 29(6) in člena 36(3), 

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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(6) v členu 58 se črta odstavek 3.

▌

6. Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov 

ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o 

spremembi Direktive 2001/18/ES68

68 UL L 268, 18.10.2003, str. 24.
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Za doseganje cilja Uredbe (ES) št. 1830/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za dopolnitev navedene 

uredbe z določitvijo sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev 

gensko spremenjenim organizmom. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Uredba (ES) št. 1830/2003 se zato spremeni:

(1) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Posebni identifikatorji

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo in prilagoditvijo sistema za 

razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev GSO ob upoštevanju 

razvoja dogodkov v mednarodnih forumih.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 9a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 8 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 8, 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.

___________________________
* UL L 123, 12. 5. 2016, str. 1.“;

(3) v členu 10 se črta odstavek 2;

(4) v členu 13 se črta odstavek 2.
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7. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 

22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali69

Za doseganje cilja Uredbe (ES) št. 1831/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog I do 

IV k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu napredku, ter dopolnitev 

navedene uredbe s pravili, ki dopuščajo poenostavljene postopke za izdajo dovoljenj 

za dodatke, ki so bili dovoljeni za uporabo v hrani. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

69 UL L 268, 18.10.2003, str. 29.



AM\1182554SL.docx 313/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Uredba (ES) št. 1831/2003 se zato spremeni:

(1) v členu 3 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 21a za spremembo Priloge IV, da se splošni pogoji iz 

navedene priloge prilagodijo tehnološkemu napredku ali znanstvenemu 

razvoju.“;

(2) v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 21a za spremembo Priloge I, da se kategorije in 

funkcionalne skupine krmnih dodatkov prilagodijo tehnološkemu 

napredku ali znanstvenemu razvoju.“;

(3) v členu 7(5) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 21a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil, ki dopuščajo 

poenostavljene postopke za izdajo dovoljenj za dodatke, ki so bili dovoljeni za 

uporabo v hrani.“;
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(4) v členu 16 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 21a za spremembo Priloge III, da se upoštevata 

tehnološki napredek in znanstveni razvoj.“;

(5) v členu 21 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 21a za spremembo Priloge II.“;

(6) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 21a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(5), člena 6(3), 

člena 7(5), člena 16(6) in člena 21 se prenese na Komisijo za obdobje 

petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 

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.

3. Prenos pooblastila iz člena 3(5), člena 6(3), člena 7(5), člena 16(6) in 

člena 21 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S 

sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega 

sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu 

Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. 

Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(5), člena 6(3), člena 7(5), 

člena 16(6) in člena 21, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(7) v členu 22 se črta odstavek 3.
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8. Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali 

na živilih70

Za doseganje cilja Uredbe (ES) št. 2065/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog k 

navedeni uredbi po zaprosilu Agenciji glede znanstvene in/ali tehnične pomoči ter 

dopolnitev navedene uredbe z merili kakovosti za validirane analitske metode. Zlasti 

je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

70 UL L 309, 26.11.2003, str. 1.
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Uredba (ES) št. 2065/2003 se zato spremeni:

(1) v členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril 

kakovosti za validirane analitske metode iz točke 4 Priloge II, vključno s 

snovmi, ki so predmet meritev. Ti delegirani akti upoštevajo 

razpoložljive znanstvene dokaze.“;

(2) v členu 18 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 18a za spremembo prilog po zaprosilu Agenciji glede 

znanstvene in/ali tehnične pomoči.“;
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(3) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 18a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(3) in člena 18(1) 

se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka 

veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.
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3. Prenos pooblastila iz člena 17(3) in člena 18(1) lahko kadar koli prekliče 

Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.



AM\1182554SL.docx 321/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 17(3) in člena 18(1), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) v členu 19 se črta odstavek 3.

▌

9. Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 

posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora71

71 UL L 139, 30.4.2004, str. 55.
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Za doseganje cilja Uredbe (ES) št. 853/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog II in 

III k navedeni uredbi ter dopolnitev navedene uredbe, kar zadeva uporabo drugih 

snovi razen pitne vode za odstranjevanje površinske kontaminacije s proizvodov 

živalskega izvora ob upoštevanju sprememb posebnih jamstev v zvezi z dajanjem v 

promet nekaterih živil živalskega izvora na Švedskem ali Finskem in ob upoštevanju 

odstopanj od prilog II in III Uredbe (ES) št. 853/2004. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
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Uredba (ES) št. 853/2004 se zato spremeni:

(1) v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Nosilci živilske dejavnosti ne uporabljajo drugih snovi razen pitne vode 

▌ali čisto vodo, kadar Uredba (ES) št. 852/2004 ali ta uredba dovoli 

njeno uporabo ▌, za odstranjevanje površinske kontaminacije s 

proizvodov živalskega izvora, razen če je uporabo snovi odobrila 

Komisija. Za ta namen se na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te 

uredbe. Nosilci živilske dejavnosti ravnajo tudi v skladu s pogoji za 

uporabo, ki se lahko sprejmejo na podlagi istega postopka. Uporaba 

odobrene snovi ne vpliva na dolžnost nosilca živilske dejavnosti, da 

izpolnjuje zahteve te uredbe.“;
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(2) v členu 8(3) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) „(a) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov 

v skladu s členom 11a ▌za spremembo odstavkov 1 in 2 tega člena, da se 

posodobijo zahteve iz navedenih odstavkov ▌ob upoštevanju 

spremenjenih programov nadzora držav članic ali sprejetja 

mikrobioloških meril v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004.“;

(3) člen 9 se črta;

(4) v členu 10 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11a za spremembo prilog II in III. Namen sprememb je 

zagotovitev in omogočitev doseganja ciljev te uredbe ob upoštevanju 

relevantnih dejavnikov tveganja, pri čemer temeljijo na:

(a) izkušnjah, ki so jih nosilci živilske dejavnosti in/ali pristojni organi 

pridobili zlasti pri izvajanju sistemov na podlagi HACCP v skladu 

s členom 5;
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(b) izkušnjah Komisije, zlasti glede rezultatov njenih revizij;

(c) tehnološkem razvoju in njegovih praktičnih posledicah ter 

pričakovanjih potrošnikov glede sestave živil;

(d) znanstvenih mnenjih, zlasti novih ocenah tveganja;

(e) mikrobioloških in temperaturnih merilih za živila;

(f) spremembah potrošniških navad.

Spremembe iz prvega pododstavka se nanašajo na:

(a) zahteve za identifikacijsko označevanje proizvodov živalskega 

izvora;

(b) cilje postopkov na podlagi HACCP;
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(c) zahteve za podatke o prehranjevalni verigi;

(d) posebne higienske zahteve za prostore, vključno s prevoznimi 

sredstvi, v katerih se proizvodi živalskega izvora proizvajajo, 

obdelujejo, shranjujejo ali distribuirajo ali se z njimi ravna;

(e) posebne higienske zahteve za delovne procese, ki vključujejo 

proizvodnjo, obdelavo, prevoz ali distribucijo proizvodov 

živalskega izvora ali ravnanje z njimi;

(f) pravila za prevoz mesa, ko je meso še toplo;

(g) zdravstvene standarde ali preglede, kadar obstajajo znanstveni 

dokazi, da so potrebni za varovanje javnega zdravja;

(h) razširitev poglavja IX oddelka VII Priloge III na žive školjke, razen 

pektinidov;
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(i) merila za določitev, kdaj epidemiološki podatki pomenijo, da 

ribolovno območje ne predstavlja zdravstvene nevarnosti glede 

prisotnosti parazitov, in posledično za določitev, kdaj lahko 

pristojni organ dovoli nosilcem živilske dejavnosti, da ribiških 

proizvodov ne zamrznejo v skladu z delom D poglavja III oddelka 

VIII Priloge III;

(j) dodatne zdravstvene standarde za žive školjke v sodelovanju z 

ustreznim referenčnim laboratorijem Unije, vključno z:

(i) mejnimi vrednostmi in analitskimi metodami za druge 

morske biotoksine,

(ii) preskusnimi postopki za viruse in virološkimi standardi ter

(iii) načrti vzorčenja in metodami ter merilnimi negotovostmi, ki 

jih je treba uporabljati za preverjanje skladnosti z 

zdravstvenimi standardi.
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2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanj od 

prilog II in III ob upoštevanju relevantnih dejavnikov tveganja in pod 

pogojem, da taka odstopanja ne vplivajo na doseganje naslednjih ciljev te 

uredbe:

(a) omogočiti izpolnjevanje zahtev iz prilog s strani malih podjetij;

(b) omogočiti stalno uporabo tradicionalnih metod v vseh fazah 

proizvodnje, predelave ali distribucije živil;

(c) izpolnjevati potrebe živilskih podjetij s sedežem v regijah, za katere 

veljajo posebne geografske omejitve;

(d) olajšati delo v obratih, ki proizvajajo surovine, namenjene 

proizvodnji visoko rafiniranih živil, ki so bile obdelane tako, da je 

zagotovljena njihova varnost.“;
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(5) člen 11 se spremeni:

(a) uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v splošno uporabo člena 9 in člena 10(1) lahko Komisija 

z izvedbenim aktom določi naslednje ukrepe. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).“;

(b) točke 1, 5, 6, 7 in 8 se črtajo;

(6) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 11a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2), člena 8(3)(a) 

ter člena 10(1) in (2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … 

[datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 3(2), člena 8(3)(a) ter člena 10(1) in (2) lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne 

učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(2), člena 8(3)(a) ter člena 10(1) 

in (2), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(7) v členu 12 se črta odstavek 3.

▌
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10. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o 

zahtevah glede higiene krme72

Za doseganje cilja Uredbe (ES) št. 183/2005 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog I, II 

in III k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu napredku, ter dopolnitev 

navedene uredbe z opredelitvijo posebnih mikrobioloških meril in ciljev, obveznostjo 

odobritve obratov, ki poslujejo s krmo, in odobritvijo odstopanj od prilog I, II in III k 

navedeni uredbi. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov.

72 UL L 35, 8.2.2005, str. 1.



AM\1182554SL.docx 333/346 PE637.696v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Uredba (ES) št. 183/2005 se zato spremeni:

(1) v členu 5(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 30a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo meril in ciljev iz točk (a) 

in (b) prvega pododstavka.“;

(2) v členu 10 se točka (3) nadomesti z naslednjim:

„(3) je obvezna odobritev z delegirano uredbo, ki jo lahko Komisija za 

dopolnitev te uredbe sprejme na podlagi pooblastila v skladu s 

členom 30a.“;

(3) v členu 27 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 30a za spremembo prilog I, II in III.“;
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(4) člen 28 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 28

Odstopanja od prilog I, II in III

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 30a za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanj od prilog I, II in 

III iz posebnih razlogov in pod pogojem, da taka odstopanja ne vplivajo na 

doseganje ciljev te uredbe.“;

(5) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 30a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3), točke (3) 

člena 10, člena 27 in člena 28 se prenese na Komisijo za obdobje petih 

let od … [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 5(3), točke (3) člena 10, člena 27 in člena 28 

lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 

preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 

začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije 

ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 5(3), točke (3) člena 10, člena 27 

in člena 28, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(6) v členu 31 se črta odstavek 3.

▌
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11. Uredba (ES) št. 1394/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 

2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/200473

Za doseganje cilja Uredbe (ES) št. 1394/2007 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte za spremembo prilog k 

navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih 

aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

73 UL L 324, 10.12.2007, str. 121.
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Uredba (ES) št. 1394/2007 se zato spremeni:

(1) člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 25a za spremembo prilog, da se po posvetovanju z Agencijo 

prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 25a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 24 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od … [datum začetka veljavnosti te 

uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 24 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen 

v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 24, 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) v členu 26 se črta odstavek 3.

▌
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12. Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov74

Za določitev okvira za ukrepe Unije za doseganje trajnostne rabe pesticidov bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte 

za spremembo prilog I do IV k Direktivi 2009/128/ES, da se upoštevata znanstveni 

in tehnični napredek. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem 

delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ▌. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov.

74 UL L 309, 24.11.2009, str. 71.
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Direktiva 2009/128/ES se zato spremeni:

(1) v členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 20a za spremembo Priloge I, da se upoštevata znanstveni 

in tehnični napredek.“;

(2) v členu 8 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 20a za spremembo Priloge II, da se upoštevata 

znanstveni in tehnični napredek.“;

(3) v členu 14(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 20a za spremembo Priloge III, da se upoštevata znanstveni in tehnični 

napredek.“;
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(4) v členu 15(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 20a za spremembo Priloge IV, da se upoštevata znanstveni in tehnični 

napredek.“;

(5) vstavi se naslednji člen ▌:

„Člen 20a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.
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2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3), člena 8(7), 

člena 14(4) in člena 15(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 

… [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 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.

3. Prenos pooblastila iz člena 5(3), člena 8(7), člena 14(4) in člena 15(1) 

lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 

preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 

začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije 

ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
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4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje ▌*.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 5(3), člena 8(7), člena 14(4) in 

člena 15(1), 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.

___________________________
* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

▌

(6) v členu 21 se črta odstavek 2.
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XI. OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 

brezpapirnem okolju za carino in trgovino75

Na podlagi člena 15 Odločbe št. 70/2008/ES se na Komisijo prenese pooblastilo za 

podaljševanje nekaterih rokov v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES76. To 

pooblastilo ni bilo nikoli uporabljeno in ni več potrebno. Zato ni potrebe, da se 

Komisijo kakor koli pooblasti. Namesto tega bi bilo treba pooblastilo iz Odločbe 

št. 70/2008/ES preklicati ter člena 15 in 16 navedene odločbe črtati.

Člena 15 in 16 Odločbe št. 70/2008/ES se zato črtata. 

Or. en

75 UL L 23, 4.6.2008, str. 21.
76 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje 

Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).


