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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0448 

Nenasprotovanje delegiranemu aktu: pravila za uporabo Finančne uredbe  

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 

30. oktobra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih 

pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2015)07555), 

– ob upoštevanju pisma Komisije z dne 12. novembra 2015, v katerem ta poziva 

Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor predsedniku 

konference predsednikov odborov z dne 27. novembra 2015, 

– ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije1, 

zlasti člena 210, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/20122, 

– ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za proračun in Odbora za proračunski 

nadzor, 

– ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika, 

– ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee 

člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2015, 

                                                 
1  UL L 298, 26.10.2012, str. 1. 
2  UL L 286, 30.10.2015, str. 1. 



 

 

A. ker je treba zaradi Direktiv 2014/23/EU1 in 2014/24/EU2, ki ju morajo države članice do 

18. aprila 2016 prenesti v nacionalno zakonodajo, spremeniti Uredbo (EU, Euratom) 

št. 966/2012 in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, kar zadeva postopke javnega naročanja institucij 

EU in naročila, ki jih oddajo za svoj račun; 

B. ker je bila zaradi tega Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 dne 28. oktobra 2015 

spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2015/1929, da bi jo uskladili z zgornjima 

direktivama, veljati pa je začela 30. oktobra 2015; 

C. ker je Komisija 30. oktobra 2015 sprejela delegirano uredbo (C(2015)07555), da bi 

zagotovila začetek uporabe posodobljene Delegirane uredbe Komisije (EU) 

št. 1268/2012  od začetka proračunskega leta, in s tem jasen prehod na nova pravila o 

javnem naročanju in koncesijskih pogodbah EU; 

D. ker lahko delegirana uredba (C(2015)07555) v skladu s členom 210 Uredbe (EU, 

Euratom) št. 966/2012, ki na Komisijo prenaša pooblastilo za sprejemanje takšnih 

delegiranih aktov, načeloma začne veljati šele ob koncu obdobja pregleda Parlamenta in 

Sveta, ki traja dva meseca od dneva obvestila – tj. do 30. decembra 2015 – in se lahko 

podaljša še za dva meseca; 

E. ker pa je Komisija dne 12. novembra 2015 prosila Parlament, naj jo v primeru, da ne 

nasprotuje delegiranemu aktu, o tem ustrezno obvesti najkasneje do 21. decembra 2015, 

saj bi bilo treba delegirani akt za zagotovitev njegove pravočasne objave v Uradnem 

listu pred 31. decembrom 2015 in predvidenega začetka njegove veljavnosti s 

1. januarjem 2016 do 21. decembra 2015 posredovati Uradu za publikacije; 

1. izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji. 

 

 

                                                 
1  Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 

podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 
2  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 

javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 


