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SPREJETA BESEDILA
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Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba 
regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II 
***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih 
je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2016)0799),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 33, členov 43(2) in 53(1), člena 62, člena 64(2), 
člena 91, člena 100(2), člena 114, členov 153(2)(b), 168(4)(a) in 168(4)(b), člena 172, 
člena 192(1), člena 207 in členov 214(3) in 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0148/2019),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju člena 294(3) in člena 43(2), člena 53(1), člena 62, člena 91, člena 
100(2), člena 114, člena 153(2)(b), člena 168(4)(a), člena 168(4)(b), člena 192(1) in 
člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 1. junija 
20171,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 1. decembra 20172,

– ob upoštevanju pisem Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov,

– ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 7. marca 2019, s katerim je 
Odbor za pravne zadeve pooblastila, da predlog Komisije razdeli in pripravi dve ločeni 

1 UL C 288, 31.8.2017, str. 29.
2 UL C 164, 8.5.2018, str. 82.



zakonodajni poročili,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0020/2018),

– ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj in stališč v obliki 
predlogov sprememb Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za promet in turizem ter Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja (A8-0190/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2016)0400B

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi 
številnih 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 –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 33, člena 43(2), 

člena 53(1), člena 62, člena 64(2), člena 91, člena 100(2), člena 114, člena 153(2)(b), 

člena 168(4)(a), člena 168(4)(b), člena 172, člena 192(1), člena 207, člena 214(3) ter 

člena 338(1) Pogodbe, [Sprememba 1]

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 , , str. .
2 UL C , , str. .
3 Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019.



ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Lizbonsko pogodbo se je bistveno spremenil pravni okvir, s katerim se urejajo 

pooblastila, ki jih na Komisijo prenese zakonodajalec, in je bilo uvedeno 

razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje 

nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali 

spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in 

pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo 

enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti). 

[Sprememba 2]

(2) Ukrepi, ki jih lahko zajema prenos pooblastil iz člena 290(1) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), načeloma ustrezajo tistim, ki jih 

zajema regulativni postopek s pregledom, uveden s členom 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 pogodba5, so 

bili umaknjeni6 zaradi stagnacije 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 COM(2013)0451, COM(2013)0452 in COM(2013)0751.
6 (UL C 80, 7.2.2015, str. 17.



(4) Evropski parlament, Svet in Komisija so se pozneje v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20167 dogovorili o novem 

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

pravnemu okviru, 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) 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.

(7) Če so izvedbena pooblastila prenesena na Komisijo, bi se morala navedena 

pooblastila izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta8. 

7 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 
8 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).



(8) V nekaterih temeljnih aktih, ki trenutno določajo uporabo regulativnega postopka s 

pregledom, so nekatera pooblastila zastarala in bi jih bilo zato treba črtati.

(8a) Združitev več pooblastil, ki med seboj niso tesno povezana, in njihova predložitev v 

enem samem delegiranem aktu Komisije Evropskemu parlamentu onemogoča, da 

bi izvajal pravico do nadzora, saj je prisiljen preprosto sprejeti ali zavrniti celotni 

delegirani akt, s tem pa nima možnosti izraziti mnenja o vsakem posameznem 

pooblastilu. [Sprememba 3]

(9) 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.

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

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

(11) Zadevne akte je zato treba ustrezno spremeniti – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:



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



PRILOGA

I. PODNEBNA POLITIKA 

1. Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 

85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/20061

Za zagotovitev hitre tehnične prilagoditve Direktive 2009/31/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s potrebnimi spremembami, da se prilagodijo priloge 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

1 UL L 140, 5.6.2009, str. 114.



Zato se Direktiva 2009/31/ES spremeni:

(1) člen 29 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 29

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 29a v zvezi s spremembo prilog k tej direktivi, da se prilagodijo 

tehničnemu in znanstvenemu napredku.“; [Sprememba 4]



(2) vstavi se naslednji člen 29a:

„Člen 29a

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 29 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 5]



3. Prenos pooblastila iz člena 29 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 29, 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 30 se črta. nadomesti z naslednjim:

„Člen 30

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga Odbor za podnebne spremembe, ustanovljen s členom 

26 Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*. Ta 

odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta**.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 

182/2011.

___________________

* Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih 

plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v 

zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni 

Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 

18.6.2013, str. 13).

** 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).“; [Sprememba 6]



2. Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov2

Za zagotovitev točnega obračunavanja transakcij v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES 

bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene odločbe z zahtevami, ki se 

uporabljajo za registre držav članic in centralnega administratorja, kar zadeva 

izvajanje transakcij. 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

2 UL L 140, 5.6.2009, str. 136.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Odločbe št. 406/2009/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določanje dodeljenih letnih emisij. Ta 

pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Glede na izkušnje pooblastilo glede načinov nekaterih prenosov ni potrebno.

Zato se Odločba št. 406/2009/ES spremeni:

(1) člen 3 se spremeni:

(a) v odstavku 2 se četrti in peti pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Ko so dostopni ustrezno pregledani in preverjeni podatki o emisijah, 

Komisija z izvedbenim aktom določi dodeljene letne emisije v tonah 

ekvivalenta ogljikovega dioksida za obdobje 2013–2020. Ti izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13(2).“; 

(b) odstavek 6 se črta;



(2) v členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 12a v zvezi z uporabo odstavkov 1 in 2 tega člena.“; 

(3) vstavi se naslednji člen 12a:

„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(3) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



3. Prenos pooblastila iz člena 11(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11(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.“;

(4) v členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

„2. 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).“ [Sprememba 7]



3. Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč3 

Za zagotovitev upoštevanja obveznosti Unije kot pogodbenice Montrealskega 

protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, in za zagotovitev 

pravilnega delovanja trgovine v Uniji in izven nje s snovmi, ki tanjšajo ozonski 

plašč, ter s proizvodi in opremo, ki vsebujejo te snovi ali so od njih odvisni, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe za: 

– spremembo Uredbe (ES) št. 1005/2009, da se nekatere snovi vključijo v del A 

in del B Priloge II; 

– spremembo navedene uredbe, da se potrebno tehnično prilagodijo Priloga III in 

največje količine nadzorovanih snovi;

– spremembo Priloge V k navedeni uredbi, da se izpolnijo zaveze iz 

Montrealskega protokola; 

– spremembo Priloge VI k navedeni uredbi;

– spremembo seznama podatkov v zvezi z uvoznimi in izvoznimi dovoljenji; 

3 UL L 286, 31.10.2009, str. 1.



– spremembo Priloge VII k navedeni uredbi, da se upoštevajo novi tehnološki 

dosežki; 

– spremembo obveznosti poročanja;

– dopolnitev navedene uredbe s seznamom izdelkov in opreme, za katere se 

zajetje nadzorovanih snovi ali uničenje izdelkov in opreme brez predhodnega 

zajetja nadzorovanih snovi štejeta za tehnično in gospodarsko izvedljiva;

– dopolnitev navedene uredbe z mehanizmom za dodelitev kvot proizvajalcem in 

uvoznikom; 

– dopolnitev navedene uredbe s pravili glede oblike in vsebine oznak posod za 

nekatere nadzorovane snovi; 

– dopolnitev navedene uredbe glede spremljanja nezakonite trgovine; 

– dopolnitev navedene uredbe glede sprostitve v prosti pretok v Uniji za nekatere 

izdelke in opremo, ki so uvoženi iz držav, ki niso pogodbenice Protokola; 



– dopolnitev navedene uredbe z minimalnimi standardi usposobljenosti; 

– dopolnitev navedene uredbe s seznamom tehnologij ali praks, s katerimi bi 

podjetja preprečila in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije nadzorovanih 

snovi. 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Zato se Uredba (ES) št. 1005/2009 spremeni:

(1) v členu 7(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in 

vsebino oznake, ki se uporabi.“; [Sprememba 8]

(2) člen 8 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“; [Sprememba 9]



(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 24a v zvezi naslednjim, in sicer ob 

upoštevanju novih informacij ali tehničnih dosežkov ali odločitev 

pogodbenic:

(a) Prilogo III;

(b) največjo količino nadzorovanih snovi, ki se lahko uporabijo 

kot predelovalna sredstva ali izločijo iz uporab, kjer služijo 

kot predelovalna sredstva, kakor je navedeno v drugem in 

tretjem pododstavku odstavka 4.“;



(3) člen 10 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

obliko in vsebino oznake, ki se uporabi. [Sprememba 10]

Nadzorovane snovi iz prvega pododstavka se dajo na trg in razdelijo le 

pod pogoji iz Priloge V. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo Priloge V, da se izpolnijo 

zaveze iz Protokola.“; 

(b) v odstavku 6 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

mehanizmom za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom.“; 

[Sprememba 11]



(4) v členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo Priloge VI, kar zadeva 

spremembe in časovne okvire za postopno opuščanje nujnih uporab 

z določitvijo končnih datumov za nove ukrepe in opravila ter končnih 

rokov za obstoječe ukrepe in opravila, če v časovnem okviru iz navedene 

priloge ni na razpolago tehnično in ekonomsko izvedljivih nadomestnih 

snovi ali tehnologij, ki so sprejemljive glede na okolje in zdravje, ali da 

se po potrebi zagotovi upoštevanje mednarodnih obveznosti.“; 

(5) v členu 18 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo seznama podatkov iz 

odstavka 3 tega člena in Priloge IV, da se izpolnijo zaveze iz Protokola 

ali da se olajša njihova uporaba.“; 



(6) člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Ukrepi za spremljanje nezakonite trgovine

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z dodatnimi 

ukrepi za spremljanje nadzorovanih snovi ali novih snovi ter izdelkov in 

opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, v začasni 

hrambi, carinskem skladiščenju ali postopku proste cone oziroma v tranzitu na 

carinskem območju Unije in so nato ponovno izvoženi na podlagi ocene 

morebitnega tveganja za nezakonito trgovino, povezano s takimi gibanji, 

z upoštevanjem koristi za okolje in socialno-gospodarskih vplivov takih 

ukrepov.“; [Sprememba 12]

(7) v členu 20 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 24a v zvezi s pravili za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo pravil v skladu z odločitvami pogodbenic, ki veljajo za 

sprostitev v prosti promet v Uniji izdelkov in opreme, ki so uvoženi iz 

države, ki ni pogodbenica Protokola, in so bili proizvedeni z uporabo 

nadzorovanih snovi, vendar ne vsebujejo snovi, ki jih je z gotovostjo 

mogoče opredeliti kot nadzorovane snovi. Opredelitev teh izdelkov in 

opreme je v skladu s strokovnimi nasveti, ki jih pogodbenice redno 

dobivajo.“; [Sprememba 13]



(8) člen 22 se spremeni:

(a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 24a, da se upoštevajo novi tehnološki 

dosežki.“;

(b) v odstavku 4 se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi 

s seznamom izdelkov in opreme v skladu z odločitvami pogodbenic, za 

katere sta zajetje nadzorovanih snovi ali uničenje izdelkov in opreme 

brez predhodnega zajetja nadzorovanih snovi tehnično in gospodarsko 

izvedljiva, pri čemer po potrebi podrobno določi tehnologije, ki se 

uporabijo. [Sprememba 14]

Vsakemu osnutku delegiranega akta za pripravo takšnega seznama je 

priložena celovita ekonomska ocena stroškov in koristi, na kateri mora ta 

temeljiti, ob upoštevanju okoliščin v posameznih državah članicah.“; 



(c) v odstavku 5 se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države članice sprejele, in je v 

skladu s členom 24a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z navedenimi 

minimalnimi standardi usposobljenosti ob upoštevanju tega ovrednotenja 

ter tehničnih in drugih ustreznih informacij.“; [Sprememba 15]

(9) člen 23 se spremeni: 

(a) odstavek 4 se spremeni:

(i) v prvem pododstavku se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Glede na ovrednotenje navedenih ukrepov, ki so jih sprejele 

države članice, ter glede na tehnične in druge ustrezne informacije 

se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

pravil v zvezi z uskladitvijo navedenih minimalnih standardov 

usposobljenosti.“; [Sprememba 16]

(ii) drugi pododstavek se črta; 



(b) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 24a v zvezi , da se ta uredba dopolni z 

določitvijo seznama tehnologij ali praks, s katerimi bi podjetja 

preprečila in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije nadzorovanih 

snovi.“; [Sprememba 17]

(10) v členu 24 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

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

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo dela A Priloge II, da vključi 

snovi, ki so vključene v delu B navedene priloge, za katere se ugotovi, da 

so izvožene, uvožene, proizvedene ali dane na trg v velikih količinah, 

znanstveni odbor za presojo v skladu s Protokolom pa zanje ugotovi, da 

imajo znaten dejavnik škodljivosti za ozon, in določi možne izjeme od 

odstavka 1, če je to primerno.



3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo dela B Priloge II, da vključi 

vse snovi, ki niso nadzorovane snovi, vendar znanstveni odbor za presojo 

v skladu s Protokolom ali drug priznan organ enakega formata zanje 

ugotovi, da imajo znaten dejavnik škodljivosti za ozon, ob upoštevanju 

zadevnih znanstvenih podatkov.“;



(11) za naslovom poglavja VII se vstavi naslednji člen 24a: 

„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 7(2), člena 8(3) in 

(5), člena 10(3) in (6), člena 13(2), člena 18(9), člena 19, člena 20(2), 

člena 22(3), (4) in (5), člena 23(4) in (7), člena 24(2) in (3), člena 26(3) 

ter člena 27(10) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih 

let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 18]



3. Prenos pooblastila iz člena 7(2), člena 8(3) in (5), člena 10(3) in (6), 

člena 13(2), člena 18(9), člena 19, člena 20(2), člena 22(3), (4) in (5), 

člena 23(4) in (7), člena 24(2) in (3), člena 26(3) ter člena 27(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 



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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7(2), členom 8(3) in (5), 

členom 10(3) in (6), členom 13(2), členom 18(9), členom 19, 

členom 20(2), členom 22(3), (4) in (5), členom 23(4) in (7), členom 24(2) 

in (3), členom 26(3) ter členom 27(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.“;



(12) odstavek 3 člena 25 se črta; 

(13) v členu 26 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo obveznosti poročanja iz 

odstavka 1 tega člena, da se izpolnijo zaveze iz Protokola ali da se olajša 

njihova uporaba.“;

(14) v členu 27 se odstavek 10 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 24a v zvezi s spremembami za spremembo obveznosti 

poročanja iz odstavkov 1 do 7 tega člena, da se izpolnijo zaveze iz 

Protokola ali da se olajša njihova uporaba.“ [Sprememba 19]



II. Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija

4. Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 

obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih 

komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)4

Za zagotovitev enakovredne ravni varstva temeljnih pravic in svoboščin v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij in za zagotovitev 

prostega pretoka takih podatkov ter elektronske komunikacijske opreme in storitev v 

Uniji bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo Direktive 2002/58/ES, kar zadeva 

okoliščine, obliko in postopke, ki se uporabljajo za zahteve glede informiranja in 

obveščanja. 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

4 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.



Zato se Direktiva 2002/58/ES spremeni:

(1) v členu 4 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 14b za dopolnitev te direktive v zvezi z okoliščinami, 

obliko in postopki, ki se uporabljajo za zahteve glede informiranja in 

obveščanja iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena, po posvetovanju z Evropsko 

agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno na 

podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES, in Evropskim nadzornikom za 

varstvo podatkov.“; [Sprememba 20]

(2) člen 14a se črta;



(3) vstavi se naslednji člen 14b: 

„Člen 14b

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(5) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 21]



3. Prenos pooblastila iz člena 4(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 4(5), 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.“



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

o izvajanju domene .eu najvišje ravni5

Za vzpostavitev pogojev za izvajanje domene .eu najvišje ravni z državno kodo 

(ccTLD), oblikovane z Uredbo (ES) št. 733/2002, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

5 UL L 113, 30.4.2002, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 733/2002 spremeni:

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

(a) sprejme delegirane akte v skladu s členom 5a, v katerih določi merila in 

postopke za imenovanje Registra. 

Kadar v primeru določitve meril in postopkov za imenovanje Registra 

tako zahtevajo razlogi nujnosti, se za delegirane akte, sprejete v skladu s 

tem členom, uporabi postopek iz člena 5b;“;

(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 v zvezi 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, je Komisija v skladu s členom 5a pooblaščena za 

sprejemanje delegiranih aktov za odpravo nastalega položaja.“;



(3) vstavita se naslednja člena 5a in 5b: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka 

veljavnosti te uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(1) ter členom 5(1) in (2), 

začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega 

roka tako Evropski parlament in Svet obvestila 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. 

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) odstavka 3 in 4 člena 6 se črtata. 



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

izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (odločba o 

MSS)6

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

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s primernimi načini usklajene 

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

Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Odločba št. 626/2008/ES spremeni:

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

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

primerne načine 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) odstavek 4 člena 10 se črta.

6 UL L 172, 2.7.2008, str. 15.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



III. Humanitarna pomoč in civilna zaščita

7. Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči7

Komisiji od sprejetja Uredbe (ES) št. 1257/96 leta 1996 še ni bilo treba sprejeti 

nobenih ukrepov v skladu z regulativnim postopkom s pregledom za spremembo 

njenih nebistvenih določb.. Ne zdi se niti, da bi do takšne potrebe predvidoma lahko 

prišlo v prihodnje. Možnost sprejetja izvedbenih ukrepov v skladu z regulativnim 

postopkom s pregledom bi bilo zato treba odstraniti iz Uredbe (ES) št. 1257/96, ne da 

bi bilo pri tem treba pooblastiti Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe.

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

(1) odstavek 1 člena 15 se črta;

(2) odstavek 4 člena 17 se črta.

 To točko zajema postopek 2016/0400A.
7 UL L 163, 2.7.1996, str. 1.



IV. Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 

8. Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 

spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu8

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega napredka, 

sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in novih odkritij bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s tehnično spremembo Priloge k Direktivi 89/391/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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

8 UL L 183, 29.6.1989, str. 1.



Zato se Direktiva 89/391/EGS spremeni: 

(1) vstavi se naslednji člen 16a:

„Člen 16a

Spremembe Priloge

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 17b za tehnično spremembo Priloge, da se upoštevajo tehnična 

harmonizacija in standardizacija, tehnični napredek, spremembe mednarodnih 

predpisov ali specifikacij in nova odkritja.“;

(2) člen 17 se črta;

(3) vstavi se naslednji člen 17b: 

„Člen 17b

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 16a6 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 22]

3. Prenos pooblastila iz člena 16a 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 16a, 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 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)9 

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 za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

tehničnimi spremembami prilog 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

9 UL L 393, 30.12.1989, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 89/654/EGS 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 tehnično spremembo prilog, 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.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 9b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 9a in 9b: 

„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 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“



10. 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)10

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 za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo prilog 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

10 UL L 393, 30.12.1989, str. 18.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 89/656/EGS 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 tehnično spremembo prilog, 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. 

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 9b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 9a in 9b: 

„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 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“



11. 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)11

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 za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo 

prilog 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

11 UL L 156, 21.6.1990, str. 9.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 90/269/EGS 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 tehnično spremembo prilog, da se upoštevajo tehnični 

napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanje na 

področju ročnega premeščanja bremen.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 8b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 8a in 8b: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“



12. 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)12

Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

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

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično 

spremembo Priloge 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

12 UL L 156, 21.6.1990, str. 14.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 90/270/EGS 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 tehnično spremembo Priloge, da se upoštevajo tehnični 

napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanje na 

področju slikovnih zaslonov.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 10b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 10a in 10b: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“



13. Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in 

zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah13 

Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

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

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s tehnično spremembo prilog 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

13 UL L 113, 30.4.1992, str. 19.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 92/29/EGS 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 tehnično spremembo prilog, da se upoštevajo tehnični napredek 

ali spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in nova odkritja v zvezi 

z medicinsko oskrbo na ladjah.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 8b.“;

(2) vstavita se naslednja člena 8a in 8b: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.

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.“



14. 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)14

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 za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo Priloge 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

14 UL L 245, 26.8.1992, str. 6.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 92/57/EGS 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 tehnično spremembo Priloge 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. 

Kadar je v primeru neposredne nevarnosti za zdravje in varnost delavcev to 

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

tega člena, uporabi postopek iz člena 13b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 13a in 13b: 

„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 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“



15. 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)15

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega napredka, 

sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanja v zvezi z varnostnimi 

in/ali zdravstvenimi znaki pri delu bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo 

prilog 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

15 UL L 245, 26.8.1992, str. 23.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 92/58/EGS 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 tehnično spremembo prilog, da se upoštevajo tehnična 

harmonizacija in standardizacija v zvezi s projektiranjem in izdelavo 

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

spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanje na področju 

varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu. 

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 9b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 9a in 9b: 

„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 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“



16. Direktiva Sveta 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za 

izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin 

z vrtanjem (enajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)16

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega napredka, 

sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanja v zvezi z dejavnostmi 

pridobivanja rudnin z vrtanjem bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo 

Priloge k Direktivi 92/91/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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

16 UL L 348, 28.11.1992, str. 9.



Zato se Direktiva 92/91/EGS 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 tehnično spremembo Priloge, da se upoštevajo tehnična 

harmonizacija in standardizacija v zvezi z dejavnostmi pridobivanja rudnin z 

vrtanjem, tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in znanje v zvezi z dejavnostmi pridobivanja rudnin z vrtanjem.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 11b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 11a in 11b: 

„Člen 11a

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 nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 23]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“



17. Direktiva Sveta 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za 

izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega 

pridobivanja rudnin (dvanajsta 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 novih odkritij v zvezi z 

dejavnostmi površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s tehnično spremembo Priloge k Direktivi 92/104/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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

17 UL L 404, 31.12.1992, str. 10.



Zato se Direktiva 92/104/EGS 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 tehnično spremembo Priloge, da se upoštevajo tehnična 

harmonizacija in standardizacija v zvezi z dejavnostmi površinskega in 

podzemnega pridobivanja rudnin ter tehnični napredek, spremembe 

mednarodnih predpisov ali specifikacij in nova odkritja v zvezi z dejavnostmi 

površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin. 

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 11b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 11a in 11b: 

„Člen 11a

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 nedoločen čas obdobje petih let od [datuma začetka 

veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo 

o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 24]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“



18. Direktiva Sveta 93/103/ES z dne 23. novembra 1993 o minimalnih varnostnih in 

zdravstvenih zahtevah pri delu na ribiških ladjah (trinajsta 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 novih odkritij na področju 

varnosti in zdravja na ribiških ladjah bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo 

prilog k Direktivi 93/103/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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

18 UL L 307, 13.12.1993, str. 1.



Zato se Direktiva 93/103/ES spremeni: 

(1) člen 12 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 12

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12a za tehnično spremembo prilog, da se upoštevajo tehnična 

harmonizacija in standardizacija v zvezi z nekaterimi vidiki varnosti in zdravja 

na ribiških ladjah ter tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in nova odkritja na področju varnosti in zdravja na ribiških ladjah. 

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 12b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 12a in 12b: 

„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 12 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 25]



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.

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.“



19. 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 novih odkritij bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo Priloge 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

19 UL L 216, 20.8.1994, str. 12.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 94/33/ES 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 tehnično spremembo Priloge, da se upoštevajo tehnični 

napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in znanje v zvezi 

z varstvom mladih ljudi pri delu.“;

(2) vstavi se naslednji člen 15a: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



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.“



20. 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

Za zagotovitev primernega varstva delavcev pred nevarnostjo za njihovo zdravje in 

varnost in upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega 

napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in novih odkritij v zvezi 

s kemičnimi dejavniki bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo prilog k 

Direktivi 98/24/ES in dopolnitvijo 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

20 UL L 131, 5.5.1998, str. 11.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 98/24/ES 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 v zvezi z določitvijo ali revizijo indikativnih mejnih vrednosti za 

poklicno izpostavljenost, 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 primeru izjemne možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega odstavka, uporabi postopek iz člena 12b.“;



(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 tehnično spremembo prilog, da se upoštevajo 

tehnična harmonizacija in standardizacija v zvezi s kemičnimi dejavniki 

ter tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij 

in nova odkritja v zvezi s kemičnimi dejavniki.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

delavcev to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, 

sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 12b.“;

(3) vstavita se naslednja člena 12a in 12b: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(2) in členom 12(1), začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem 

aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu 

in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in Svet obvestila 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.

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.“



21. Direktiva 1999/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o 

minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko 

ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja (petnajsta posebna direktiva v smislu 

člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)21

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije na področju 

protieksplozijske zaščite, tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in novih odkritij glede preprečevanja eksplozij in varovanja pred njimi bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo prilog k Direktivi 1999/92/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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

21 UL L 23, 28.1.2000, str. 57.



Zato se Direktiva 1999/92/ES 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 tehnično spremembo prilog, da se upoštevajo tehnična 

harmonizacija in standardizacija na področju protieksplozijske zaščite, tehnični 

napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in nova odkritja 

v zvezi s preprečevanjem eksplozij in varovanjem pred njimi.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 10b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 10a in 10b: 

„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 nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 26]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.

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.“



22. Direktiva 2000/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o 

varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri 

delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)22

Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in novih odkritij v zvezi z izpostavljenostjo biološkim dejavnikom bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo prilog k Direktivi 2000/54/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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Zato se Direktiva 2000/54/ES spremeni: 

22 UL L 262, 17.10.2000, str. 21. 



(1) člen 19 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 19

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 19a za tehnično spremembo prilog, da se prilagodijo tehničnemu 

napredku, spremembam mednarodnih predpisov ali specifikacij in novim 

odkritjem na področju izpostavljenosti biološkim dejavnikom.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 19b.“;

(2) vstavita se naslednja člena 19a in 19b: 

„Člen 19a

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 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 27]

3. Prenos pooblastila iz člena 19 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 19, 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 19b

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 19a(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.“



23. 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)23

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, 

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

napredka, sprememb usklajenih evropskih standardov ali specifikacij in najnovejših 

dognanj o mehanskih vibracijah bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo 

Priloge 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

23 UL L 177, 6.7.2002, str. 13.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2002/44/ES 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 tehnično spremembo Priloge, 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 najnovejša dognanja o 

mehanskih vibracijah.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 11b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 11a in 11b:

„Člen 11a

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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.



24. 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)24

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 

spoznanj v zvezi s hrupom bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo 

Direktive 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

24 UL L 42, 15.2.2003, str. 38. 
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2003/10/ES 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 tehnično spremembo te direktive, 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.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 12b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 12a in 12b:

„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 12 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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. 



25. 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)25 

Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in novih spoznanj v zvezi z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo Priloge 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

25 UL L 158, 30.4.2004, str. 50.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2004/37/ES 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 tehnično spremembo Priloge II, da se upoštevajo tehnični 

napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij in nova odkritja 

v zvezi z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 17b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 17a in 17b: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.



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

obvesti Evropski parlament in Svet.

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.

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.“



26. 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)26

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije v zvezi z načrtovanjem, 

gradnjo, proizvodnjo ali izdelavo delovne opreme in 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 za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo prilog 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

26 UL L 114, 27.4.2006, str. 38.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2006/25/ES 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 tehnično spremembo prilog, 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.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 10b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 10a in 10b:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.



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.“;

(3) člen 11 se črta.



27. Direktiva 2009/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o 

minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme 

delavcev pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 

89/391/EGS)27

Za upoštevanje tehnične harmonizacije in standardizacije, tehničnega napredka, 

sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij ali znanja na področju delovne 

opreme bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 

s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo prilog I in II k Direktivi 

2009/104/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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

27 UL L 260, 3.10.2009, str. 5.



Zato se Direktiva 2009/104/ES spremeni: 

(1) člen 11 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 11

Sprememba prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 11a za tehnično spremembo prilog I in II, da se upoštevajo tehnična 

harmonizacija in standardizacija delovne opreme ter tehnični napredek, 

spremembe mednarodnih predpisov ali specifikacij ali znanje na področju 

delovne opreme.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

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

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 11b.“;



(2) vstavita se člena 11a in 11b: 

„Člen 11a

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 nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 28]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.

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.“



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

varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu28 

Za upoštevanje tehničnega napredka bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

28 UL L 330, 16.12.2009, str. 28. 
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2009/148/ES spremeni: 

(1) člen 9 se črta;

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

„2. Pred začetkom izpostavljenosti na delovnem mestu azbestnemu prahu ali 

prahu materiala, ki vsebuje azbest, 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 v zvezi s tehnično 

spremembo Priloge I, da se prilagodi tehničnemu napredku. 

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za zdravje in varnost 

delavcev, ki nastane zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, to potrebno 

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

odstavka, 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.“;

(3) vstavita se naslednja člena 18a in 18b: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

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.

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.“



V. Energija

29. Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 

2003/55/ES29 

Za zagotovitev notranjega trga z zemeljskim plinom bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo Direktive 2009/73/ES s potrebnimi smernicami, v katerih določi 

podrobnosti več postopkov v zvezi s pravili za trg plina. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

29 UL L 211, 14.8.2009, str. 94.



Zato se Direktiva 2009/73/ES spremeni:

(1) v členu 6 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 50a za določitev dopolnitev te direktive z določitvijo 

smernic za regionalno sodelovanje v duhu solidarnosti.“; 

[Sprememba 29]

(2) v členu 11 se odstavek 10 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 50a za določitev dopolnitev te direktive z določitvijo 

smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo tega člena.“; 

[Sprememba 30]

(3) v členu 15 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 50a za določitev dopolnitev te direktive z določitvijo 

smernic, ki naj bi zagotovile, da lastnik prenosnega sistema in operater 

skladiščnega sistema dosledno in učinkovito izpolnjujeta odstavek 2 tega 

člena.“; [Sprememba 31]



(4) v členu 36 se odstavek 10 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 50a za določitev dopolnitev te direktive z določitvijo 

smernic za uporabo pogojev, določenih v odstavku 1 tega člena, in 

določitev postopka za uporabo odstavkov 3, 6, 8 in 9 tega člena.“; 

[Sprememba 32]

(5) v členu 42 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 50a za določitev dopolnitev te direktive z določitvijo 

smernic glede obsega obveznosti regulativnih organov, da sodelujejo 

med seboj in z Agencijo.“; [Sprememba 33]

(6) v členu 43 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 50a za določitev dopolnitev te direktive z določitvijo 

smernic, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga uporabljajo 

regulativni organi, Agencija in Komisija zaradi skladnosti odločitev 

regulativnih organov s smernicami iz tega člena.“; [Sprememba 34]



(7) v členu 44 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 50a za določitev dopolnitev te direktive z določitvijo 

smernic, v katerih se določijo metode in podrobnosti hranjenja evidenc 

ter oblika in vsebina podatkov, ki jih je treba hraniti.“; [Sprememba 35]

(8) vstavi se naslednji člen 50a:

„Člen 50a

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(4), člena 11(10), 

člena 15(3), člena 36(10), člena 42(5), člena 43(9) in člena 44(4) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 36]



3. Prenos pooblastila iz člena 6(4), člena 11(10), člena 15(3), člena 36(10), 

člena 42(5), člena 43(9) in člena 44(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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(4), členom 11(10), 

členom 15(3), členom 36(10), členom 42(5), členom 43(9) in 

členom 44(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.“;

(9) odstavek 3 člena 51 se črta. 



30. Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe 

(ES) št. 1775/200530 

Za zagotovitev pogojev za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo Uredbe (ES) št. 715/2009 s potrebnimi smernicami, 

ki določajo postopkovne podrobnosti, ukrepe, ki zajemajo zelo kompleksne tehnične 

ureditve, in ukrepe, ki določajo podrobnosti nekaterih določb navedene uredbe. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 715/2009 spremeni:

30 UL L 211, 14.8.2009, str. 36.



(1) v členu 3 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 27a za določitev dopolnitev te uredbe z določitvijo 

smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo 

odstavkov 1 in 2 tega člena.“; [Sprememba 37]

(2) v členu 6(11) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če Komisija predlaga sprejetje kodeksa omrežja na lastno pobudo, se v roku, 

ki ni krajši od dveh mesecev, o osnutku kodeksa omrežja posvetuje z Agencijo, 

ENTSO za plin in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Na Komisijo se 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a v 

zvezi za dopolnitev te uredbe s prilagoditvijo takšnih kodeksov omrežja.“; 

[Sprememba 38]

(3) v členu 7 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 27a za oblikovanje sprememb katerega koli kodeksa 

omrežja, sprejetega na podlagi člena 6, ob upoštevanju predlogov 

Agencije.“;



(4) v členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena se na Komisijo 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 27a, s katerimi določi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

geografsko območje, na katero se nanaša posamezna struktura 

regionalnega sodelovanja, ob upoštevanju obstoječih struktur 

regionalnega sodelovanja. Komisija se v ta namen posvetuje z Agencijo 

in ENTSO za plin. [Sprememba 39]

Vsaka država članica lahko spodbuja sodelovanje na več kot enem 

gospodarskem območju.“;

(5) v členu 23(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim: 

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

s členom 27a za določitev dopolnitev te uredbe z določitvijo smernic o zadevah 

iz odstavka 1 tega člena in spremembo smernic iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 

tega člena.“. [Sprememba 40]



(6) vstavi se naslednji člen 27a: 

„Člen 27a

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(5), člena 6(11), 

člena 7(3), člena 12(3) in člena 23(2) se prenese na Komisijo za 

nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 41]



3. Prenos pooblastila iz člena 3(5), člena 6(11), člena 7(3), člena 12(3) in 

člena 23(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(5), členom 6(11), 

členom 7(3), členom 12(3) in členom 23(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) člen 28 se črta. 



31. Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge 

bistvene parametre31

Za potrebne tehnične prilagoditve Uredbe (ES) št. 1222/2009 bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

31 UL L 342, 22.12.2009, str. 46.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 1222/2009 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 v zvezi s 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 IV tehničnemu napredku.“;



(2) vstavi se naslednji člen 12a: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus]. 

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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 13 se črta. 



VI. Okolje

32. Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne 

vode32

Za prilagoditev Direktive 91/271/EGS tehničnemu in znanstvenemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s spremembo Priloge I 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov. 

32 UL L 135, 30.5.1991, str. 40.



Zato se Direktiva 91/271/EGS spremeni: 

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

„2. Kanalizacijski sistemi iz odstavka 1 morajo zadostiti zahtevam oddelka A 

Priloge I. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 17a v zvezi s spremembo navedenih zahtev.“;

(2) v členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim: 

„3. Izpusti iz komunalnih čistilnih naprav iz odstavkov 1 in 2 morajo 

izpolnjevati ustrezne zahteve iz oddelka B Priloge I. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 17a v zvezi s spremembo navedenih zahtev.“;



(3) v členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim: 

„3. Izpusti iz komunalnih čistilnih naprav iz odstavka 2 morajo izpolnjevati 

ustrezne zahteve iz oddelka B Priloge I. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 17a v zvezi s spremembo navedenih zahtev.“;

(4) v členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

„2. Ureditve in posebna dovoljenja morajo izpolnjevati zahteve iz oddelka C 

Priloge I. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 17a v zvezi s spremembo navedenih zahtev.“;



(5) v členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim: 

„3. Predhodne ureditve in posebna dovoljenja, ki se nanašajo na odvajanje iz 

komunalnih čistilnih naprav, izdelana v skladu z odstavkom 2 znotraj 

aglomeracij s PE med 2 000 in 10 000 v primeru odvajanja v sladke vode 

in estuarije ter znotraj aglomeracij s PE večjim od 10 000 v primeru 

vsakršnega drugačnega odvajanja, morajo vsebovati pogoje za izpolnitev 

ustreznih zahtev iz oddelka B Priloge I. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 17a v zvezi s spremembo navedenih zahtev.“;



(6) vstavi se naslednji člen 17a: 

„Člen 17a

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), člena 4(3), 

člena 5(3), člena 11(2) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za 

nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 42]



3. Prenos pooblastila iz člena 3(2), člena 4(3), člena 5(3), člena 11(2) in 

člena 12(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(2), členom 4(3), členom 5(3), 

členom 11(2) in členom 12(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.“

(7) odstavek 3 člena 18 se črta.



33. Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov33

Za prilagoditev Direktive 91/676/EGS znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

33 UL L 375, 31.12.1991, str. 1.



Zato se Direktiva 91/676/EGS spremeni:

(1) člen 8 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 8

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 8a v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo znanstvenemu in 

tehničnemu napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen 8a:

„Člen 8a

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 nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 43]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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) odstavek 3 člena 9 se črta.



34. 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 servisov34

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

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

bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

34 UL L 365, 31.12.1994, str. 24.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 94/63/ES 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 je v skladu s členom 7a pooblaščena za 

sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s 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 v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo tehničnemu 

napredku, razen mejnih vrednosti iz točke 2 Priloge II.“;



(3) vstavi se naslednji člen 7a: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te 

uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(1) in členom 7, začne veljati 

le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v 

roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in 

Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in 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) člen 8 se črta. 



35. Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih 

bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT)35

Za določitev dodatnih tehničnih pravil, ki so potrebna za odstranjevanje PCB-ja in 

PCT-ja v skladu z Direktivo 96/59/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo 

navedene uredbe z:

določitvijo referenčnih merilnih metod za določanje vsebnosti PCB-ja;

določitvijo drugih manj nevarnih nadomestkov za PCB-je za nekatere namene; 

določitvijo tehničnih standardov za druge metode odstranjevanja PCB-jev za 

nekatere namene. 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

35 UL L 243, 24.9.1996, str. 31.



Zato se Direktiva 96/59/ES spremeni:

(1) v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 10b za dopolnitev te direktive za naslednje namene: 

[Sprememba 44]

(a) za določitev referenčnih merilnih metod za določanje vsebnosti PCB-ja v 

kontaminiranih snoveh;

(b)  po potrebi za določitev samo za namene točk (b) in (c) člena 9(1) drugih, 

manj nevarnih nadomestkov za PCB-je;

(c) za določitev tehničnih standardov za druge metode odstranjevanja PCB-

jev, navedene v drugem stavku člena 8(2).

Za namene točke (a) prvega pododstavka ostanejo meritve, izvedene pred 

določitvijo referenčnih metod, veljavne.“;

(2) odstavek 3 člena 10a se črta;



(3) vstavi se naslednji člen 10b:

„Člen 10b

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(2) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 45]

3. Prenos pooblastila iz člena 10(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10(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.“



36. Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za 

prehrano ljudi36

Za prilagoditev Direktive 98/83/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s spremembo prilog II in 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Pooblastilo iz opombe 10 dela C Priloge I glede določitve pogostnosti spremljanja 

stanja in metod spremljanja stanja za radioaktivne snovi je zastarelo zaradi sprejetja 

Direktive Sveta 2013/51/Euratom37. 

36 UL L 330, 5.12.1998, str. 32.
37 Direktiva Sveta 2013/51/Euratom z dne 22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za varstvo 

zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka 
(UL L 296, 7.11.2013, str. 12).



Kar zadeva pooblastilo iz drugega odstavka dela A Priloge III, je možnost 

spremembe Priloge III z delegiranimi akti že določena v členu 11(2) Direktive 

98/83/ES.

Zato se Direktiva 98/83/ES spremeni: 

(1) v členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 11a v zvezi s spremembo prilog II in III, da se po potrebi 

prilagodita znanstvenemu in tehničnemu napredku.“;



(2) vstavi se naslednji člen 11a: 

„Člen 11a

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(2) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 46]



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje iz 

13. aprila 2016*.

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.“;

(3) odstavek 3 člena 12 se črta;

(4) del C Priloge I se spremeni: 

(a) del tabele z naslovom „Radioaktivnost“ se črta;

(b) opombe 8, 9 in 10 se črtajo;

(5) drugi odstavek dela A Priloge III se črta.



37. Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o 

izrabljenih vozilih38

Za zagotovitev posodobljenosti Direktive 2000/53/ES in določitev dodatnih 

tehničnih ukrepov v zvezi z izrabljenimi vozili bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s:

spremembo prilog k navedeni direktivi; 

dopolnitvijo navedene direktive z minimalnimi zahtevami za potrdilo o 

uničenju; 

dopolnitvijo navedene direktive s potrebnimi pravili za nadzorovanje 

izpolnjevanja ciljev in standardov za kodiranje sestavnih delov in surovin v 

državah članicah.

38 UL L 269, 21.10.2000, str. 34.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2000/53/ES spremeni:

(1) v členu 4(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a v zvezi z rednimi spremembami Priloge II za njeno 

prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku, da se: 

(i) po potrebi določi najvišje dopustne vrednosti koncentracije snovi iz 

točke (a) v določenih surovinah in sestavnih delih vozil; 

(ii) izvzame določene surovine in sestavne dele vozil iz točke (a), če se 

uporabi teh snovi ni mogoče izogniti; 



(iii) črta surovine in sestavne dele vozil iz Priloge II, če se je mogoče 

izogniti uporabi teh snovi;

(iv) na podlagi točk (i) in (ii) določi tiste surovine in sestavne dele 

vozil, ki jih je mogoče odstraniti pred nadaljnjo obdelavo, ter zanje 

zahteva, da; se označijo ali kako drugače napravijo za spoznavne.“;

(2) v členu 5 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da njihovi pristojni 

organi vzajemno priznajo in sprejmejo potrdila o uničenju, ki jih izdajo 

druge države članice skladno z odstavkom 3.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a v zvezi z minimalnimi zahtevami za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo minimalnih zahtev za potrdilo o uničenju.“; 

[Sprememba 47]



(3) v členu 6 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 9a v zvezi s spremembo Priloge I, da se prilagodi 

tehničnemu in znanstvenemu napredku.“;

(4) v členu 7(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili, potrebnimi za dopolnitev direktive z 

določitvijo podrobnih pravil, potrebnih za nadzorovanje izpolnjevanja ciljev iz 

prvega pododstavka v državah članicah. Pri pripravi teh pravil Komisija 

upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter 

vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil.“; [Sprememba 48]

(5) v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 9a v zvezi s standardi za dopolnitev te direktive z 

določitvijo standardov iz odstavka 1. Pri pripravi teh standardov 

Komisija upošteva delo, ki poteka na tem področju v ustreznih 

mednarodnih forumih, in po potrebi sodeluje pri tem delu.“; 

[Sprememba 49]



(6) vstavi se naslednji člen 9a:

„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 4(2)(b), člena 5(5), 

člena 6(6), člena 7(2) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za nedoločen 

čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 50]



3. Prenos pooblastila iz člena 4(2)(b), člena 5(5), člena 6(6), člena 7(2) 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2)(b), členom 5(5), 

členom 6(6), členom 7(2) in členom 8(2), začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in 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.“;

(7) odstavek 3 člena 11 se črta.



38. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike39

Za prilagoditev Direktive 2000/60/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku ter 

določitev dodatnih tehničnih pravil, potrebnih za ukrepanje Unije na področju vodne 

politike, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 

s členom 290 Pogodbe v zvezi z naslednjim:

spremembo prilog I in III ter oddelka 1.3.6 Priloge V k navedeni direktivi;

dopolnitvijo navedene direktive s strokovnimi zahtevami in standardiziranimi 

metodami za analiziranje in spremljanje stanja voda;

dopolnitvijo navedene direktive z objavo rezultatov interkalibracije in 

določitvijo vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah 

članicah. 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

39 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.



Zato se Direktiva 2000/60/ES spremeni:

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

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

skladu s členom 20a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

strokovnih zahtev in standardiziranih metod za analiziranje in 

spremljanje stanja voda.“; [Sprememba 51]

(2) v členu 20(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 20a v zvezi s spremembo prilog I in III ter oddelka 1.3.6 Priloge V, 

da se prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku, ob upoštevanju 

obdobij, predvidenih za pregledovanje in posodobitev načrtov upravljanja 

povodij, kot so navedeni v členu 13.“;



(3) vstavi se naslednji člen 20a:

„Člen 20a

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), prvega 

pododstavka člena 20(1) in točke (ix) odstavka 1.4.1 Priloge V se prenese 

na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 52]



3. Prenos pooblastila iz člena 8(3), prvega pododstavka člena 20(1) in točke 

(ix) odstavka 1.4.1 Priloge V 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8(3), prvim pododstavkom 

člena 20(1) in točko (ix) odstavka 1.4.1 Priloge V, 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) odstavek 3 člena 21 se črta;

(5) v točki 1.4.1 Priloge V se točka (ix) nadomesti z naslednjim: 

„(ix) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 20a v zvezi za dopolnitev te direktive z objavo 

rezultatov interkalibracije in določitvijo vrednosti za razvrščanje po 

sistemih spremljanja stanja v državah članicah v skladu s točkami (i) do 

(viii). Rezultati se objavijo v šestih mesecih po končani interkalibraciji.“ 

[Sprememba 53]



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

ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa40 

Za prilagoditev Direktive 2002/49/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

40 UL L 189, 18.7.2002, str. 12.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2002/49/ES spremeni:

(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 v zvezi s 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 v zvezi s spremembo Priloge III, da se oblikujejo 

skupne metode ocenjevanja za določanje škodljivih učinkov.“; 

(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 v zvezi s spremembo točke 3 Priloge I ter prilog II in III, da se 

prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.“;



(3) vstavi se naslednji člen 12a:

„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 6(2) in (3) ter 

člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka 

veljavnosti te uredbe Omnibus].

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. 



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(2) in (3) ali členom 12, začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem 

aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu 

in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in 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) odstavek 3 člena 13 se črta;

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

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

bodo še posebej zadevala:“.



40. 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/ES41

Za zagotovitev uporabe sodobnih analitskih metod za določanje skladnosti z mejnimi 

vrednostmi vsebnosti hlapnih organskih spojin bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

41 UL L 143, 30.4.2004, str. 87.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2004/42/ES 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 v zvezi s spremembo Priloge III, da se prilagodi tehničnemu 

napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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) odstavek 3 člena 12 se črta.



41. Direktiva 2004/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o 

arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v 

zunanjem zraku42 

Za upoštevanje znanstvenega in tehničnega razvoja bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo Direktive 2004/107/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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

42 UL L 23, 26.1.2005, str. 3.



Zato se Direktiva 2004/107/ES spremeni:

(1) v členu 4 se odstavek 15 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 5a v zvezi s spremembo tega člena, oddelka II prilog II, 

III oziroma IV ter oddelka V Priloge V, da se prilagodijo znanstvenemu 

in tehničnemu napredku.

Vendar spremembe ne smejo niti neposredno niti posredno spremeniti 

ciljnih vrednosti.“;

(2) vstavi se naslednji člen 5a:

„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 4(15) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 54]

3. Prenos pooblastila iz člena 4(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 4(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.“;



(3) odstavek 3 člena 6 se črta;

(4) oddelek V Priloge V se nadomesti z naslednjim:

„V tem trenutku ni mogoče določiti referenčnega modeliranja kakovosti 

zraka.“



42. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o 

upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS43

Za prilagoditev Direktive 2006/7/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe: 

za spremembo Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z metodami analize za 

parametre, določene v navedeni prilogi;

za spremembo Priloge V k navedeni direktivi;

za dopolnitev navedene direktive z določitvijo standarda EN/ISO o 

enakovrednosti mikrobioloških metod.

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

43 UL L 64, 4.3.2006, str. 37.



Zato se Direktiva 2006/7/ES spremeni: 

(1) v členu 15 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 15a:

(a) za določitev da to direktivo dopolni z določitvijo standarda EN/ISO 

o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9); 

[Sprememba 55]

(b) po potrebi za spremembo Priloge da po potrebi spremeni Prilogo I 

glede na znanstveni in tehnični napredek v zvezi z metodami 

analize za parametre, določene v navedeni prilogi; 

[Sprememba 56]

(c) po potrebi za prilagoditev Priloge da po potrebi spremeni 

Prilogo V glede na znanstveni in tehnični napredek.“; 

[Sprememba 57]



(2) vstavi se naslednji člen 15a: 

„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(2) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 58]



3. Prenos pooblastila iz člena 15(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 15(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) odstavek 3 člena 16 se črta.



43. Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o 

ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi 

Direktive 2004/35/ES44 

Za dodatni razvoj tehničnih določb Direktive 2006/21/ES in njeno prilagoditev 

znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe:

za spremembo prilog k navedeni direktivi, da se prilagodijo znanstvenemu in 

tehničnemu napredku; 

za dopolnitev navedene direktive s tehničnimi zahtevami za namene 

člena 13(6);

za dopolnitev navedene direktive, da se dopolnijo tehnične zahteve za 

opredelitev odpadkov iz Priloge II, in za dopolnitev navedene direktive z 

razlago opredelitve iz točke 3 člena 3; 

za dopolnitev navedene direktive z merili za klasifikacijo objektov za ravnanje 

z odpadki v skladu s Prilogo III;

za dopolnitev navedene direktive z usklajenimi standardi za metode vzorčenja 

in analiziranja.

44 UL L 102, 11.4.2006, str. 15.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2006/21/ES spremeni:

(1) v členu 22 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

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

skladu s členom 22a, potrebnih za dopolnitev te direktive za naslednje 

namene: [Sprememba 59]

(a) pripravo tehničnih zahtev da pripravi tehnične zahteve za namene 

člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve 

lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja; 

[Sprememba 60]



(b) dopolnitev tehničnih zahtev da dopolni tehnične zahteve za 

opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II; [Sprememba 61]

(c) da zagotovi razlago opredelitve iz točke 3 člena 3; 

[Sprememba 62]

(d) določitev meril da določi merila za klasifikacijo objektov za 

ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III; [Sprememba 63]

(e) določitev usklajenih standardov da določi harmonizirane 

standarde za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za 

tehnično izvajanje te direktive. [Sprememba 64]

Pri izvajanju prenosa pooblastila iz prvega pododstavka daje Komisija 

prednost dejavnostim iz točk (b), (c) in (d).

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 22a v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo 

znanstvenemu in tehničnemu napredku. Te spremembe se sprejmejo z 

namenom doseganja visoke stopnje varstva okolja.“;



(2) vstavi se naslednji člen 22a: 

„Člen 22a

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 22(2) in (3) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 65]



3. Prenos pooblastila iz člena 22(2) in (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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 22(2) in (3), začne veljati le, če 

niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku 

dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o 

tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in 

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.“;

(3) odstavek 3 člena 23 se črta.



44. Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o 

varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem45

Za prilagoditev Direktive 2006/118/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog II, III in IV k navedeni direktivi ter 

z dodajanjem novih onesnaževal ali kazalcev. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

45 UL L 372, 27.12.2006, str. 19.



Zato se Direktiva 2006/118/ES spremeni:

(1) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Tehnične prilagoditve

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

skladu s členom 8a v zvezi s spremembo delov A in C Priloge II ter 

prilog III in IV, da se prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku, 

ob upoštevanju obdobja pregledovanja in posodabljanja načrtov 

upravljanja povodij, kot je navedeno v členu 13(7) Direktive 2000/60/ES.

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

skladu s členom 8a v zvezi s spremembo dela B Priloge II, da se dodajo 

nova onesneževala ali kazalci.“;



(2) vstavi se naslednji člen 8a:

„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 nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 66]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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) člen 9 se črta. 



45. 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/ES46

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 za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

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 da se navedena uredba dopolni 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

46 UL L 33, 4.2.2006, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 166/2006 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 začetek 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 v zvezi s spremembo prilog II in III za naslednje namene:

(a) prilagoditev prilog znanstvenemu ali tehničnemu napredku;

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

k Protokolu na srečanju pogodbenic Protokola.“;



(3) vstavi se naslednji člen 18a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te 

uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8(3) in členom 18, začne veljati 

le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v 

roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in 

Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in 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) odstavek 3 člena 19 se črta.



46. Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o 

vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti 

(INSPIRE)47

Za posodobitev in nadaljnji razvoj tehničnih pravil, ki se uporabljajo za 

infrastrukturo za prostorske informacije v Uniji, kot so določena v Direktivi 

2007/2/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe:

za spremembo opisa obstoječih tem podatkov iz prilog I, II in III navedene 

direktive;

za dopolnitev navedene direktive s tehničnimi ureditvami za medopravilnost in, 

kadar je to izvedljivo, uskladitev zbirk podatkov in storitev;

za dopolnitev navedene direktive s tehničnimi podrobnostmi za nekatere 

storitve in minimalnimi merili za opravljanje storitev v zvezi s prostorskimi 

podatki;

za dopolnitev navedene direktive z nekaterimi obveznostmi; 

za dopolnitev navedene direktive z usklajenimi pogoji glede dostopa do zbirk 

prostorskih podatkov in storitev.

47 UL L 108, 25.4.2007, str. 1.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2007/2/ES spremeni:

(1) v členu 4 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 21a v zvezi s spremembo opisa obstoječih tem podatkov 

iz prilog I, II in III, da se upoštevajo razvijajoče se potrebe po prostorskih 

podatkih v podporo politikam Unije, ki zadevajo okolje.“;



(2) v členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 21a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

tehničnih ureditev za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, uskladitev 

zbirk prostorskih podatkov in storitev. Pri pripravi navedenih ureditev se 

upoštevajo ustrezne uporabniške zahteve, obstoječe pobude in 

mednarodni standardi za uskladitev zbirk prostorskih podatkov, pa tudi 

analiza izvedljivosti ter stroškov in koristi. [Sprememba 67]

Relevantni standardi, ki jih za zagotavljanje medopravilnosti ali 

uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi 

podatki sprejmejo organizacije, ustanovljene po mednarodnem pravu, se 

vključijo v delegirane akte iz prvega pododstavka, po potrebi pa se v njih 

navedejo tudi obstoječa tehnična sredstva.“;



(3) člen 16 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 16

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

s členom 21a v zvezi pravili, ki zlasti določajo naslednje za dopolnitev tega 

poglavja za dopolnitev te direktive z določitvijo naslednjega: [Sprememba 68]

(a) tehnične podrobnosti za storitve iz členov 11 in 12 ter minimalna merila 

za opravljanje teh storitev, ob upoštevanju obstoječih zahtev 

o poročanju ter priporočil, sprejetih v okviru okoljske zakonodaje Unije, 

obstoječih storitev e-trgovine in tehnološkega napredka;

(b) obveznosti iz člena 12.“;

(4) v členu 17 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:

„8. Države članice institucijam in organom Unije zagotovijo dostop do zbirk 

prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki v skladu 

z usklajenimi pogoji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 21a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

pravil, ki urejajo navedene pogoje. Ta pravila v celoti upoštevajo načela, 

določena v odstavkih 1, 2 in 3 tega člena.“; [Sprememba 69]



(5) vstavi se naslednji člen 21a:

„Člen 21a

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(7), člena 7(1), 

člena 16 in člena 17(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje 

petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 70]



3. Prenos pooblastila iz člena 4(7), člena 7(1), člena 16 in člena 17(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(7), členom 7(1), členom 16 in 

členom 17(8), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega 

roka tako Evropski parlament in 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.“;

(6) odstavek 3 člena 22 se črta.



47. Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o 

oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti48

Za upoštevanje znanstvenega in tehničnega napredka bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo Priloge k Direktivi 2007/60/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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

48 UL L 288, 6.11.2007, str. 27.



Zato se Direktiva 2007/60/ES spremeni:

(1) v členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 11a v zvezi s spremembo Priloge, da se prilagodi 

znanstvenemu in tehničnemu napredku, ob upoštevanju obdobja 

pregledovanja in posodabljanja, določenega v členu 14.“;

(2) vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

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(2) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 71]



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.“;

(3) odstavek 3 člena 12 se črta. 



48. Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 

kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo49

Za upoštevanje tehničnih dosežkov bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I do 

VI, VIII, IX, X in XV k Direktivi 2008/50/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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

49 UL L 152, 11.6.2008, str. 1.



Zato se Direktiva 2008/50/ES spremeni:

(1) člen 28 se spremeni:

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Spremembe in izvedbeni ukrepi“;

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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 28a v zvezi s spremembo prilog I do VI, VIII, IX, 

X in XV, da se prilagodijo tehničnemu napredku.“;



(2) vstavi se naslednji člen 28a:

„Člen 28a

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(1) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 72]



3. Prenos pooblastila iz člena 28(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 28(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) odstavek 3 člena 29 se črta.



49. Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna 

direktiva o morski strategiji)50

Za prilagoditev Direktive 2008/56/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku, 

zagotovitev doslednosti in omogočitev primerjave med morskimi regijami ali 

podregijami bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog III, IV in V k navedeni 

direktivi in dopolnitvijo navedene direktive z merili in metodološkimi standardi ter 

specifikacijami in standardiziranimi metodami za spremljanje in presojo za uporabo s 

strani držav članic. 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov. 

50 UL L 164, 25.6.2008, str. 19.



Zato se Direktiva 2008/56/ES spremeni: 

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

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

skladu s členom 24a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo meril 

in metodoloških standardov, ki jih bodo uporabile države članice, na 

podlagi prilog I in III do 15. julija 2010 na način, da se zagotovi 

doslednost in da se med morskimi regijami ali podregijami omogoči 

primerjava, v kolikšni meri je bilo doseženo dobro okoljsko stanje. 

[Sprememba 73]

Komisija se posvetuje z vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi 

konvencijami o regionalnih morjih, preden predlaga takšna merila in 

standarde.“;



(2) v členu 11 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 24a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

specifikacij in standardiziranih metod za spremljanje ter presojo, ki 

upoštevajo obstoječe obveznosti in zagotavljajo primerljivost izsledkov 

spremljanja ter presoje.“; [Sprememba 74]

(3) v členu 24 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo prilog III, IV in V, da se 

prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku, ob upoštevanju 

obdobij za pregled in posodabljanje morskih strategij, določenih v členu 

17(2).“;



(4) vstavi se naslednji člen 24a: 

„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 9(3), člena 11(4) in 

člena 24(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od 

... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. [Sprememba 75]



3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3), člena 11(4) in 

člena 24(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 9(3), členom 11(4) in 

členom 24(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.“;

(5) odstavek 3 člena 25 se črta.



50. 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. 1907/200651 

Za zagotovitev rednega posodabljanja Uredbe (ES) št. 1272/2008 bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe:

za spremembo Priloge VI navedene uredbe, da se uskladi razvrščanje in 

označevanje snovi; 

za spremembo navedene uredbe, tako da se ji doda priloga v zvezi z nujno 

zdravstveno pomočjo; 

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

uredbi, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku. 

51 UL L 353, 31.12.2008, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov. 



Zato se Uredba (ES) št. 1272/2008 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 v 

zvezi s 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 tudi posebne mejne koncentracije ali M-faktorji. 

Ustrezen vnos 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.“;



(2) v členu 45 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 

„4. Komisija do 20. januarja 2012 na podlagi pregleda oceni možnosti za 

uskladitev informacij iz odstavka 1, pri čemer tudi določi obliko, v kateri 

morajo uvozniki in nadaljnji uporabniki imenovanim organom predložiti 

informacije. Komisija se na podlagi pregleda in po posvetovanju z 

zadevnimi interesnimi skupinami, npr. Evropskim združenjem centrov za 

zastrupitve in kliničnih toksikologov (EAPCCT), v skladu s členom 53a 

pooblasti za sprejetje delegirane uredbe, s katero se ta uredba spremeni, 

tako da se ji doda Priloga.“; 



(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 v zvezi s spremembo člena 6(5), člena 11(3), 

člena 12, člena 14, člena 18(3)(b), člena 23, členov 25 do 29, drugega in 

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

tehničnemu in znanstvenemu napredku, pri čemer ustrezno upošteva 

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

uporabe informacij o podobnih zmeseh, obenem pa tudi upošteva 

razvijanje mednarodno priznanih kemičnih programov in spremembe v 

zvezi z informacijami 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.“;



(4) vstavita se naslednja člena 53a in 53b:

„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 nedoločen čas od [datuma 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 37(5), členom 45(4) in 

členom 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. 

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

s postopkom iz člena 53 a(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.“;

(5) odstavka 3 in 4 člena 54 se črtata.



51. 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 servisih52

Za zagotovitev skladnosti z ustreznimi standardi, ki jih pripravi Evropski odbor za 

standardizacijo (CEN), bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

52 UL L 285, 31.10.2009, str. 36.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2009/126/ES 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 v zvezi s spremembo členov 4 in 5, da se ju po potrebi prilagodi 

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.“;



(2) vstavi se naslednji člen 8a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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) člen 9 se črta.



52. Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o 

ohranjanju prosto živečih ptic53

Za prilagoditev Direktive 2009/147/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I in V 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

53 UL L 20, 26.1.2010, str. 7.



Zato se Direktiva 2009/147/ES spremeni:

(1) člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 15a v zvezi s spremembo prilog I in V, da se prilagodita tehničnemu 

in znanstvenemu napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen 15a:

„Člen 15a

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 nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 76]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



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.“

(3) člen 16 se črta.



53. Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za 

okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter 

odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES54

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1221/2009 in vzpostavitev postopkov ocenjevanja bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi in njeno 

dopolnitvijo s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za 

sistem EMAS in zagotavljanjem sektorskih referenčnih dokumentov in navodil, ki 

se nanašajo na registracijo organizacij in postopke harmonizacije. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov. [Sprememba 77]

54 UL L 342, 22.12.2009, str. 1.



Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 1221/2009 bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z uskladitvijo nekaterih postopkov 

in v zvezi s sektorskimi referenčnimi dokumenti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati 

v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. [Sprememba 78]

Zato se Uredba (ES) št. 1221/2009 spremeni:

(1) v členu 16 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Komisija z izvedbenimi akti sprejme navodila, ki se nanašajo na 

postopke usklajevanja Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te 

uredbe z uvedbo navodil za postopke harmonizacije, ki jih odobri forum 

pristojnih organov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom 

iz člena 49(2). [Sprememba 79]

Ti dokumenti so dostopni javnosti.“; 



(2) v členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 48a v zvezi s postopki za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo postopkov za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih 

organov za sistem EMAS, vključno z ustreznimi postopki za priziv na 

odločitve, sprejete na podlagi medsebojne ocene.“; [Sprememba 80]

(3) v členu 30 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6. Komisija z izvedbenimi akti sprejme navodila, ki se nanašajo na Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z uvedbo navodil za 

postopke harmonizacijeusklajevanja, ki jih odobri forum organov za 

akreditiranje in licenciranje. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 49(2). [Sprememba 81]

Ti dokumenti so dostopni javnosti. “;



(4) v členu 46 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom iz člena 49(2) sprejme 

sektorske referenčne dokumente Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te 

uredbe s sprejetjem sektorskih referenčnih dokumentov iz odstavka 1 in 

navodila iz odstavka 4.“; [Sprememba 82]

(5) člen 48 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 48

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 48a v zvezi s spremembo prilog, če je primerno, glede na pridobljene 

izkušnje z delovanjem sistema EMAS kot odziv na ugotovljene potrebe po 

oblikovanju navodil o zahtevah sistema EMAS in v skladu s kakršnimi koli 

spremembami mednarodnih standardov ali novimi standardi, ki pomembno 

vplivajo na učinkovitost te uredbe.“;



(6) vstavi se naslednji člen 48a:

„Člen 48a

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 16(4), člena 17(3), 

člena 30(6), člena 46(6) in člena 48 se prenese na Komisijo za nedoločen 

čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja.



3. Prenos pooblastila iz člena 16(4), člena 17(3), člena 30(6), člena 46(6) 

in člena 48 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 16(4), členom 17(3), členom 

30(6), členom 46(6) in členom 48, 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.“; [Sprememba 83]

(7) odstavek 3 člena 49 se črta.



54. Uredba (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o 

znaku EU za okolje55

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 66/2010 in določitev dodatnih tehničnih pravil, ki so 

potrebna za znak EU za okolje, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe:

za spremembo prilog k navedeni direktivi;

za dopolnitev navedene uredbe z ukrepi, s katerimi se odobrijo nekatera 

odstopanja; 

za dopolnitev navedene uredbe z ukrepi za določitev posebnih meril za 

podeljevanje znaka EU za okolje.

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

55 UL L 27, 30.1.2010, str. 1.



Kar zadeva oblikovanje meril za znak EU za okolje za hrano in krmo, je Komisija 

leta 2011 objavila študijo o izvedljivosti določanja meril za oblikovanje znaka EU za 

okolje za hrano in krmo. Glede na končno poročilo navedene študije o izvedljivosti 

in mnenje Odbora Evropske unije za znak za okolje, Komisija trenutno ne namerava 

oblikovati meril za znak EU za okolje za hrano in krmo. Zato na Komisijo ni treba 

prenesti pooblastila v zvezi z odločitvijo, za katere skupine hrane in krme je 

oblikovanje meril za znak EU za okolje izvedljivo.

Zato se Uredba (ES) št. 66/2010 spremeni: 



(1) člen 6 se spremeni:

(a) drugi pododstavek odstavka 5 se črta;

(b) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim: 

„7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 15a v zvezi z odobritvijo za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo ukrepov za odobritev odstopanj od odstavka 6 

tega člena za določene kategorije proizvodov, ki vsebujejo snovi iz 

odstavka 6, le če njihova nadomestitev kot takih ali z uporabo 

alternativnih materialov ali zasnove proizvoda ni tehnično 

izvedljiva, ali za proizvode, ki imajo bistveno večjo splošno 

okoljsko uspešnost v primerjavi z drugimi proizvodi iste kategorije. 

[Sprememba 84]

Snovem, ki ustrezajo merilom iz člena 57 Uredbe (ES) 

št. 1907/2006 in so bile opredeljene v skladu s postopkom iz 

člena 59(1) navedene uredbe ter so prisotne v zmeseh, v izdelku ali 

v homogenem delu kompleksnega izdelka v koncentraciji, višji od 

0,1 % (mase na maso), se odstopanje ne odobri.“;



(2) v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 15a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

posebnih meril za podeljevanje znaka EU za okolje za vsako skupino 

proizvodov najpozneje devet mesecev po posvetovanju z EUEB. Ti 

ukrepi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. [Sprememba 85]

Komisija pri izvajanju prenosa pooblastil iz prvega pododstavka 

upošteva pripombe EUEB ter jasno izpostavi, dokumentira in utemelji 

razloge za kakršno koli spremembo končnega predloga v primerjavi 

s predlogom osnutka meril po posvetovanju z EUEB.“; 



(3) člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 15a v zvezi s spremembo prilog. 

Kar zadeva spremembe največjega zneska pristojbin iz Priloge III, Komisija 

upošteva dejstva, da morajo pristojbine kriti stroške upravljanja sistema.“;



(4) vstavi se naslednji člen 15a: 

„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 6(7), člena 8(2) in 

člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... 

[datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. [Sprememba 86]



3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(7), člena 8(2) in 

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(7), členom 8(2) in členom 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.“;

(5) člen 16 se črta. 



VII. Eurostat

55. Uredba Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize 

industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti56

Za prilagoditev Uredbe (EGS) št. 3924/91 tehničnemu napredku bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe 

za dopolnitev navedene uredbe:

s posodobitvijo seznama Prodcom in dejansko zbranih podatkov za vsako 

postavko; 

s sprejetjem podrobnih pravil za uporabo člena 3(3); 

z odločitvijo, da se za nekatere postavke iz seznama Prodcom izvaja mesečno 

ali četrtletno opazovanje; 

z opredelitvijo ureditev v zvezi s vsebino vprašalnikov in podrobnih pravil, v 

skladu s katerimi države članice obdelujejo izpolnjene vprašalnike ali 

informacije iz drugih virov. 

56 UL L 374, 31.12.1991, str. 1.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (EGS) št. 3924/91 spremeni:

(1) v členu 2 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 9a v zvezi s posodabljanjem za dopolnitev te uredbe s 

posodobitvijo seznama Prodcom in dejansko zbranih informacij za vsako 

postavko.“; [Sprememba 87]

(2) v členu 3 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili za dopolnitev te uredbe 

s sprejetjem podrobnih pravil za uporabo odstavka 3 tega člena, tudi za 

prilagoditev tehničnemu napredku.“; [Sprememba 88]



(3) v členu 4 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a, s katerimi Komisija predvidi za dopolnitev te uredbe 

z določitvijo, da se za nekatere postavke seznama Prodcom izvajajo 

mesečna ali četrtletna opazovanja.“; [Sprememba 89]

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

„1. Države članice zbirajo zahtevane informacije z uporabo vprašalnikov, 

katerih vsebina ustreza postopkom, ki jih določi Komisija. Na Komisijo 

se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 9a v zvezi z navedenimi ureditvami za dopolnitev te uredbe z 

opredelitvijo navedenih ureditev.“; [Sprememba 90]



(5) člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Obdelava rezultatov

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

podrobnih pravil, v skladu s katerimi države članice obdelujejo izpolnjene 

vprašalnike iz člena 5(1) ali informacije iz drugih virov iz člena 5(3).“; 

[Sprememba 91]



(6) vstavi se naslednji člen 9a:

„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 2(6), člena 3(5), 

člena 4, člena 5(1) in člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 92]



3. Prenos pooblastila iz člena 2(6), člena 3(5), člena 4, člena 5(1) in 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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(6), členom 3(5), členom 4, 

členom 5(1) in členom 6, 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) odstavek 3 člena 10 se črta.



56. Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za 

opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti57

Za prilagoditev Uredbe (EGS) št. 696/93 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo statističnih enot gospodarstva, 

uporabljenih meril in opredelitev, navedenih v Prilogi 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Zato se Uredba (EGS) št. 696/93 spremeni:

57 UL L 76, 30.3.1993, str. 1.



(1) člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 6a zlasti v zvezi s spremembo statističnih enot gospodarstva, 

uporabljenih meril in opredelitev, navedenih v Prilogi, da se jih prilagodi 

gospodarskemu in tehničnemu razvoju.“; [Sprememba 93]

(2) vstavi se naslednji člen 6a:

„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 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 94]



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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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 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) odstavek 3 člena 7 se črta.



57. Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih 

kazalcih58

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 1165/98 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe:

– za spremembo prilog k navedeni uredbi v zvezi s posodobitvijo seznamov 

spremenljivk, opredelitev in ustreznih oblik posredovanja spremenljivk;

– za spremembo seznama dejavnosti;

– za dopolnitev navedene uredbe, kar zadeva odobritev in uporabo evropskih 

vzorčnih načrtov; 

– za dopolnitev navedene uredbe z merili za merjenje kakovosti spremenljivk; 

[Sprememba 95]

– za dopolnitev navedene uredbe s pogoji za zagotavljanje potrebne kakovosti 

podatkov;
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– za dopolnitev navedene uredbe z določitvijo pogojev za uporabo evropskega 

vzorčnega načrta; 

– za dopolnitev navedene uredbe z uporabo drugih enot opazovanja; 

– za dopolnitev navedene uredbe s seznamom spremenljivk, ki jih je treba 

posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni; 

– za dopolnitev navedene uredbe s pogoji za razmestitev v evropskem vzorčnem 

načrtu.

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Več pooblastil, ki so bila potrebna le za prehodne ukrepe, je zastarelih. 

Zato se Uredba (ES) št. 1165/98 spremeni:

(1) v členu 3 se doda naslednji odstavek 3:

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

skladu s členom 18a v zvezi s spremembo prilog, da se posodobijo 

seznam spremenljivk, opredelitve in ustrezne oblike posredovanja 

spremenljivk.“;

(2) v členu točki (d) prvega pododstavka člena 4(2) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: [Sprememba 96]

„Podrobnosti načrtov iz prvega pododstavka se opredelijo v prilogah. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 18a v zvezi njihovo odobritvijo in uporabo za dopolnitev te uredbe s 

podrobnejšo opredelitvijo njihove odobritve in uporabe.“; [Sprememba 97]



(3) v členu 10 se doda naslednji odstavek 5:

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

skladu s členom 18a v zvezi z merili za dopolnitev te uredbe s 

podrobnejšo opredelitvijo meril za merjenje kakovosti spremenljivk.“; 

[Sprememba 98]

(4) člen 17 se črta; 

(4a) odstavek 3 člena 18 se črta; [Sprememba 99]



(5) vstavi se naslednji člen 18a:

„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 3(3), drugega 

pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk 

(a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, 

točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D se prenese 

na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 100]



3. Prenos pooblastila iz člena 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega 

pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 

in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 

Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D 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. [Sprememba 101]

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), členom drugim 

pododstavkom točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), členom 10(5), 

točkami (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točkama (b)4 in 

(d)2 Priloge B, točkami (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točkama (b)2 in 

(d)2 Priloge D, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet 

ne nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. [Sprememba 102]

____________________
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(6) Priloga A se spremeni:

(i) točka (a) se nadomesti z naslednjim: 

„(a) Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti, naštete v področjih B do 

E klasifikacije NACE Rev. 2, oziroma za vse proizvode, naštete 

v področjih B do E klasifikacije CPA. Teh informacij se ne zahteva 

za 37, 38.1, 38.2 in 39 NACE Rev. 2. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a 

v zvezi s spremembo seznama dejavnosti.“;

(ii) točka (b)3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo za dopolnitev te 

uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“; 

[Sprememba 103]



(iii) točka (c)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Podatki o prodajnih cenah na tujih trgih (št. 312) in uvoznih cenah 

(št. 340) se lahko zberejo z uporabo povprečne vrednosti za 

zunanjetrgovinske proizvode ali drugih virov le v primeru, če pri 

tem ne pride do znatnega poslabšanja kakovosti v primerjavi s 

posebnimi podatki o cenah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s 

pogoji za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo pogojev za 

zagotavljanje potrebne kakovosti podatkov.“; [Sprememba 104]

(iv) točka (c)4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o osebah, 

ki delajo (št. 210), nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To 

ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka 

veljavnosti Uredbe.“;



(v) točka (c)10 se nadomesti z naslednjim:

„10. Podatki o proizvajalčevih cenah ali uvoznih cenah (št. 310, 311, 

312 in 340) se ne zahtevajo za naslednje skupine ali razrede NACE 

Rev. 2 oziroma CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 in 38.3. 

Poleg tega se podatki o uvoznih cenah (št. 340) ne zahtevajo za 

oddelke 09, 18, 33 in 36 CPA. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s 

spremembo seznama dejavnosti.“;

(vi) točka (d)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Poleg tega se spremenljivka proizvodnje (št. 110) in spremenljivka 

opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujeta v obliki, popravljeni 

za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva 

število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te 

spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 18a v zvezi s za spremembo seznama 

spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za 

število delovnih dni.“; [Sprememba 105]



(vii) točka (f)8 se nadomesti z naslednjim:

„8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 18a, s katerimi v zvezi s spremenljivko 

uvoznih cen (št. 340) določi pogoje dopolni to uredbo z določitvijo 

pogojev za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je 

opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2).“; 

[Sprememba 106]



(viii) točka (f)9 se nadomesti z naslednjim:

„9. Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za 

euroobmočje območje eura in posebej za območje brez eura. To 

razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot 

področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in 

dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D 

in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega 

se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev 

na euroobmočje območje eura in območje brez eura. To 

razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot 

področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno 

raven oddelka CPA. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi za 

razlikovanje med euroobmočjem območjem eura in območjem 

brez eura to uredbo dopolni z določitvijo pogojev določi pogoje za 

uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) 

prvega pododstavka člena 4(2).“; V evropskem vzorčnem načrtu je 

obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz 

proizvodov iz držav, ki niso v euroobmočju območju eura. Tistim 

državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri 

posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati 

med euroobmočjem območjem eura in območjem brez eura.“; 

[Sprememba 107]



(7) Priloga B se spremeni:

(i) točka (b)4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo za dopolnitev te 

uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“; 

[Sprememba 108]

(ii) točka (c)3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o osebah, 

ki delajo (št. 210), nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To 

ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka 

veljavnosti te uredbe. “;

(iii) četrti pododstavek točke (c)6 se črta; 



(iv) točka (d)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Poleg tega se spremenljivke proizvodnje (št. 110, 115, 116) in 

spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujejo v 

obliki, popravljeni za število delovnih dni. 

Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, 

lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, 

popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a 

v zvezi s za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba 

posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“; 

[Sprememba 109]

(9) Priloga C se spremeni:

(i) točka (b)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo za dopolnitev te 

uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“; 

[Sprememba 110]



(ii) točka (c)3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o osebah, 

ki delajo (št. 210), nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To 

ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka 

veljavnosti te uredbe.“; 

(iii) zadnji odstavek tretji pododstavek točke (c)4 se črta; [Sprememba 111]

(iv) točka (d)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje 

(št. 123) se posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih 

dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, 

lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, 

popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a 

v zvezi s za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba 

posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“; 

[Sprememba 112]



(v) točka (g)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Spremenljivke prihodkov od prodaje (št. 120) in deflatorja 

prodaje/obsega prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu 

na nivoju razčlenitve, opredeljenem v odstavku 3 pod črko (f) te 

priloge. Države članice se lahko odločijo za udeležbo pri 

spremenljivkah prihodkov od prodaje, št. 120, in deflatorja 

prodaje/obsega prodaje, št. 330/123, in sicer s sodelovanjem 

skladno z razmestitvijo v evropskem vzorčnem načrtu, kot je 

opredeljen v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Na Komisijo 

se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 18a v zvezi s pogoji za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

pogojev za razmestitev v evropskem vzorčnem načrtu .“; 

[Sprememba 113]

(10) Priloga D se spremeni:

(i) točka (b)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 18a v zvezi z za dopolnitev te uredbe z 

omogočanjem uporabe uporabo drugih enot opazovanja.“; 

[Sprememba 114]



(ii) točka (c)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o osebah, 

ki delajo (št. 210), nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To 

ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka 

veljavnosti te uredbe.“; 

(iii) tretji pododstavek točke (c)4 se črta; 

(iv) točka (d)2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je tudi treba 

posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli 

na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države 

članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za 

število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s za 

spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v 

obliki, popravljeni za število delovnih dni.“; [Sprememba 115]

(v) četrti pododstavek točke (e) se črta; 

(vi) točka (f)6 se črta. 



58. Uredba Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in 

stroškov dela59

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 530/1999 zaradi upoštevanja gospodarskih in 

tehničnih sprememb bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z 

opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, ter merili za oceno 

kvalitete kakovosti statistike. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov. 

[Sprememba 116]

59 UL L 63, 12.3.1999, str. 6.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 530/1999 glede 

tehničnega načina za prenos rezultatov bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena 

pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 530/1999 spremeni:

(1) v členu 6 se doda naslednji odstavek 3:

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

skladu s členom 10a v zvezi z za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo 

opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu 

z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ti delegirani akti se sprejmejo za vsako 

referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega 

obdobja.“; [Sprememba 117]



(2) člen 9 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 9

Posredovanje rezultatov

Rezultate se odpošlje Komisiji (Eurostat) v roku 18 mesecev po koncu 

referenčnega leta. Komisija z izvedbenim aktom sprejme primerno tehnično 

obliko za prenos teh rezultatov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 12(2).“;

(3) v členu 10 se doda naslednji odstavek 3:

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

skladu s členom 10a v zvezi z merili za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

meril za oceno kvalitete kakovosti statistike. Navedeni delegirani akti se 

sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred 

začetkom referenčnega obdobja.“; [Sprememba 118]



(4) vstavi se naslednji člen 10a: 

„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 6(3) in člena 10(3) 

se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 119]



3. Prenos pooblastila iz člena 6(3) in člena 10(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(3) in členom 10(3), začne 

veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 

dveh 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 tri 

mesece. [Sprememba 120]

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(5) člen 11 se črta; 

(6) odstavek 3 člena 12 se črta.



59. Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. novembra 2002 o statistiki odpadkov60

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 2150/2002 zaradi upoštevanja gospodarskega in 

tehničnega razvoja pri zbiranju in statistični obdelavi podatkov o odpadkih bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe: 

za spremembo navedene uredbe, da se prilagodi gospodarskemu in tehničnemu 

razvoju pri zbiranju in statistični obdelavi podatkov; 

za spremembo obdelave in prenosa rezultatov ter prilagoditve specifikacij, 

navedenih v prilogah I, II in III k navedeni uredbi; 

za dopolnitev navedene uredbe z opredelitvijo minimalnega praga zajema v 

skladu s točko 1 oddelka 7 prilog I in II; 

za dopolnitev navedene uredbe z izdelavo tabele primerljivosti med statistično 

nomenklaturo iz Priloge III k navedeni uredbi in seznamom odpadkov, 

določenim z Odločbo Komisije 2000/532/ES61, ter z opredelitvijo pogojev 

glede kakovosti in natančnosti.

60 UL L 332, 9.12.2002, str. 1.
61 Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju 

seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in 
Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s 
členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, 
str. 3).



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Določbe, ki se nanašajo na prehodne ukrepe, so zastarele. 

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 glede 

priprave rezultatov, primernega načina za prenos rezultatov ter strukture in vsebine 

podrobne ureditve poročil o kakovosti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena 

pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. 

[Sprememba 121]



Zato se Uredba (ES) št. 2150/2002 spremeni:

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

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

skladu s členom 5b v zvezi za dopolnitev te uredbe z izdelavo tabele 

primerljivosti med statistično nomenklaturo iz Priloge III k tej uredbi in 

seznamom odpadkov, določenim z Odločbo Komisije 2000/532/ES*. 

[Sprememba 122]

____________________

* Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o 

oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 

75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju 

seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3). “;



(2) člen 3 se spremeni:

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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 5b v zvezi za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo 

pogojev glede kakovosti in natančnosti.“; [Sprememba 123]

(b) v odstavku 4 se doda naslednji drugi pododstavek: 

„Za vsako postavko, navedeno v oddelku 8 (dejavnosti in gospodinjstva) 

Priloge I ter za značilnosti, navedene v oddelku 3 in za vsako postavko 

izmed vrst postopkov, navedenih v oddelku 8(2) Priloge II, države 

članice navedejo, kakšen delež vseh odpadkov navedene postavke 

predstavlja prikazani statistični podatek. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b v 

zvezi z dopolnitvijo te uredbe z opredelitvijo minimalnega praga 

zajema.“;

(3) člena 4 in 5 se črtata; 



(4) vstavita se naslednja člena 5a in 5b:

„Člen 5a

Prilagoditev gospodarskemu in tehničnemu razvoju

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 5b v zvezi s za spremembo te uredbe z njeno prilagoditvijo 

gospodarskemu in tehničnemu razvoju pri zbiranju in statistični obdelavi 

podatkov kot tudi pri obdelavi in prenosu rezultatov ter v zvezi s prilagoditvijo 

specifikacij, navedenih v prilogah. [Sprememba 124]

Člen 5b

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 1(5), člena 3(1) in 

(4) ter člena 5a se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih 

let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 125]

3. Prenos pooblastila iz člena 1(5), člena 3(1) in (4) ter člena 5a 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 1(5), členom 3(1) in (4) ter 

členom 5a, 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.“;



(5) člen 6 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 6

Izvedbeni ukrepi

Komisija sprejme izvedbene akte, potrebne za izvajanje te uredbe, zlasti glede:

(a) priprave rezultatov v skladu s členom 3(2), (3) in (4), upoštevajoč 

gospodarsko strukturo in tehnične pogoje v državi članici. S takšnimi 

izvedbenimi akti se lahko posamezni državi članici dovoli, da za 

posamezne postavke v sistemu razčlenitve ne pošlje podatkov, če je s tem 

vpliv na kakovost statistike dokazano omejen. V vsakem primeru pa je 

pri teh izjemah treba navesti skupno količino odpadkov za vsako 

postavko, navedeno v oddelkih 2(1) in 8(1) Priloge I;

(b) ustrezne oblike posredovanja rezultatov držav članic v dveh letih po 

začetku veljavnosti te uredbe;

(c) vsebine strukture in podrobne ureditve poročil o kakovosti iz oddelka 7 

Priloge I in oddelka 7 Priloge II. [Sprememba 126]

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 7(2).“;



(6) odstavek 3 člena 7 se črta;

(7) odstavka 2 in 3 člena 8 se črtata; 

(8) točka 1 oddelka 7 Priloge I se črta;

(9) točka 1 oddelka 7 Priloge II se črta.



60. Uredba (ES) št. 437/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 

o statističnih podatkih v zvezi z zračnim prevozom potnikov, tovora in pošte62

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 437/2003 zaradi upoštevanja gospodarskega in 

družbenega razvoja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo značilnosti zbiranja 

podatkov in specifikacij v prilogah k navedeni uredbi ter v zvezi z dopolnitvijo 

navedene uredbe z določitvijo drugih standardov točnosti. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

62 UL L 66, 11.3.2003, str. 1.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 437/2003 glede datotek 

za pošiljanje, opisa šifer in medijev, ki se uporabljajo za pošiljanje podatkov, bi bilo 

treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati 

v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 437/2003 spremeni:

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

„1. Vsaka država članica zbere statistične podatke v zvezi z naslednjimi 

spremenljivkami: 

(a) potniki; 

(b) tovorom in pošto; 

(c) etapami leta; 

(d) razpoložljivostjo potniških sedežev;

(e) premiki zrakoplovov.



Statistične spremenljivke na vsakem področju, nomenklature za njihovo 

klasifikacijo, njihova periodičnost opazovanja in opredelitve so določene 

v prilogah.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 10a v zvezi s spremembo značilnosti zbiranja podatkov 

in specifikacij v prilogah.“;

(2) člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Točnost statistik

Zbiranje podatkov mora temeljiti na obsežnih podatkih.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 10a v zvezi z za dopolnitev te uredbe z določitvijo drugačnih 

standardov točnosti.“; [Sprememba 127]



(3) v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

„2. Rezultati se pošljejo v skladu z datotekami, ki so prikazane v Prilogi I, za 

katere opis določi Komisija z izvedbenim aktom. 

Komisija z izvedbenim aktom določi tudi opis šifer in medijev, ki se 

uporabljajo za pošiljanje.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“;

(4) člen 10 se črta; 



(5) vstavi se naslednji člen 10a:

„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 3(1) in člena 5 se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 128]



3. Prenos pooblastila iz člena 3(1) in člena 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(1) in členom 5, 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) odstavek 3 člena 11 se črta.



61. Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o 

indeksu stroškov dela63 

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 450/2003 zaradi upoštevanja gospodarskega in 

družbenega razvoja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe:

– za spremembo navedene uredbe s ponovno tehnično opredelitvijo indeksa in 

revizijo strukture ponderiranja, in sicer z vključitvijo nekaterih gospodarskih 

dejavnosti; 

– za dopolnitev navedene uredbe z identifikacijo gospodarskih dejavnosti, v 

katerih se razčlenijo podatki, in gospodarskih dejavnosti, v katerih se razčleni 

indeks;

– za dopolnitev navedene uredbe z opredelitvijo ločenih meril kakovosti in 

metodologije za verižni indeks. 

– za dopolnitev te uredbe s sprejetjem ukrepov v zvezi s posredovanjem 

podatkov na podlagi rezultatov študij izvedljivosti. [Sprememba 129]

63 UL L 69, 13.3.2003, str. 1.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 450/2003 glede vsebine 

v zvezi s strukturo in podrobno ureditvijo poročil o kakovosti bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu 

z Uredbo (EU) št. 182/2011. [Sprememba 130]



Zato se Uredba (ES) št. 450/2003 spremeni:

(1) v členu 2 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 11a v zvezi s spremembami za spremembo Priloge za 

ponovno tehnično opredelitev indeksa in revizijo strukture 

ponderiranja.“; [Sprememba 131]

(2) v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 11a v zvezi s spremembami za vključitev za spremembo 

te uredbe v zvezi z vključitvijo gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

področjih od O do S NACE Rev.2, v področje uporabe te uredbe, pri 

čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu iz 

člena 10.“; [Sprememba 132]



(3) člen 4 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 4

Razčlenitev spremenljivk

1. Ob upoštevanju prispevkov k skupni zaposlenosti in stroškom dela na 

ravni Unije in na nacionalnih ravneh se na Komisijo prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te 

uredbe v zvezi z identifikacijo razčlenitvijo gospodarskih dejavnosti, 

opredeljenih v NACE Rev. 2 področjih in z nadaljnjim razdruževanjem, 

ne preko ravni NACE Rev. 2 oddelkov (dvomestna raven) ali skupin 

oddelkov, v katerih se podatki razčlenijo ob upoštevanju gospodarskega 

in družbenega razvoja. [Sprememba 133]



Indeksi stroškov dela se zagotovijo ločeno za naslednje stroškovne 

kategorije:

(a) skupni stroški dela;

(b) plače, opredeljene s sklicem na točko D.11 v Prilogi II k Uredbi 

(ES) št. 1726/1999;

(c) prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki se jim prištejejo 

davki, ki jih plača delodajalec, in odštejejo subvencije, ki jih dobi 

delodajalec, kakor so opredeljeni z vsoto postavk D.12 in D.4 

minus D.5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1726/1999.

2. Predloži se indeks ocene skupnih stroškov dela, razen bonusov, kadar so 

bonusi opredeljeni z D.11112 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1726/1999, 

razčlenjen po gospodarskih dejavnostih, ki jih opredeli Komisija, in 

temelji na klasifikaciji NACE Rev. 2. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe v zvezi z opredelitvijo teh 

gospodarskih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, 

opredeljene v členu iz člena 10. [Sprememba 134]



3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11a v zvezi za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo 

metodologije za verižni indeks.“; [Sprememba 135]

(4) člen 8 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 8

Kakovost

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

skladu s členom 11a v zvezi za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo 

ločenih meril kakovosti. Posredovani trenutni in pretekli podatki 

ustrezajo tem merilom kakovosti. [Sprememba 136]

2. Države članice Komisiji predložijo letna poročila o kakovosti, prvič leta 

2003. Komisija z izvedbenim aktom izvedbenimi akti opredeli vsebino 

strukturo in podrobno ureditev poročil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom iz člena 12(2).“; [Sprememba 137]



(4a) člen 9 se črta. [Sprememba 138]

(5) člen 10 se spremeni: 

(a) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim: 

„5. Komisija z izvedbenim aktom sprejme ukrepe na podlagi rezultatov 

študij izvedljivosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 12(2). Ti ukrepi upoštevajo Na Komisijo se 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 11a za dopolnitev te uredbe v zvezi z zagotavljanjem 

podatkov iz odstavka 2 tega člena v skladu z rezultati študij 

izvedljivosti iz tega člena. V teh delegiranih aktih se upošteva 

načelo stroškovne učinkovitosti, kakor je opredeljeno v členu 2 

Uredbe (ES) št. 223/2009, tudi minimaliziranje bremena enot 

poročanja.“; [Sprememba 139]

(b)  odstavek 6 se črta; 



(6) člen 11 se črta;

(7) vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

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 2(4), člena 3(2), 

člena 4(1), (2) in (3), člena 48(1) in člena 10(5) se prenese na Komisijo 

za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datumadatum začetka 

veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo 

o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 140]



3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov Prenos pooblastila iz člena 

2(4), člena 3(2), člena 4(1), (2) in (3), člena 48(1) in člena 10(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. [Sprememba 141]

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(4), členom 3(2), členom 4(1), 

(2) in (3), členom 48(1) in členom 10(5), začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. 

[Sprememba 142]

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(8) odstavek 3 člena 12 se črta;

(9) točka 3 Priloge se črta.



62. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 z dne 21. aprila 2004 o 

statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo64

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 808/2004 gospodarskemu in družbenemu razvoju, 

zlasti kar zadeva vsebino modulov, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo modulov 

navedene uredbe, kar zadeva izbor in opis, prilagoditev in preoblikovanje področij in 

njihovih spremenljivk, obseg, referenčna obdobja in razčlenitev spremenljivk, 

pogostnost in časovno razporeditev zbiranja podatkov ter skrajne roke za pošiljanje 

podatkov.

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016*. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

64 UL L 143, 30.4.2004, str. 49.



Zato se Uredba (ES) št. 808/2004 spremeni:

(1) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Prenos pooblastil 

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

skladu s členom 8a v zvezi z dopolnitvijo modulov iz te uredbe, ki 

zadevajo izbor in opis, prilagoditev in preoblikovanje področij in 

njihovih spremenljivk, obseg, referenčna obdobja in razčlenitev 

spremenljivk, pogostnost in časovno razporeditev zbiranja podatkov ter 

skrajne roke za pošiljanje podatkov.

Ti delegirani akti upoštevajo ekonomske in tehnične spremembe ter vire 

držav članic in obremenitev enot poročanja, tehnično in metodološko 

izvedljivost ter zanesljivost rezultatov.

2. Delegirani akti se sprejmejo vsaj devet mesecev pred začetkom obdobja 

zbiranja podatkov.“;



(2) vstavi se naslednji člen 8a:

„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(1) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 143]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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) člen 9 se črta; 

(4) točka 3 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„3. Trajanje in pogostost zbiranja podatkov 

Statistični podatki se zberejo vsako leto za največ 15 referenčnih let od 

20. maja 2004. Ni nujno, da se vse spremenljivke zagotovijo vsako leto; 

pogostost zbiranja se za vsako spremenljivko določi z dogovorom v 

okviru delegiranega akta, sprejetega v skladu s členom 8(1).“;



(5) točka 3 Priloge II se nadomesti z naslednjim:

„3. Trajanje in pogostost zbiranja podatkov 

Statistični podatki se zberejo vsako leto za največ 15 referenčnih let od 

20. maja 2004. Ni nujno, da se vse spremenljivke zagotovijo vsako leto; 

pogostost zbiranja se za vsako spremenljivko določi z dogovorom v 

okviru delegiranega akta, sprejetega v skladu s členom 8(1).“



63. Uredba (ES) št. 1161/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o 

sestavljanju četrtletnih nefinančnih računov po institucionalnih sektorjih65 

Za zagotovitev kakovosti četrtletnih nefinančnih računov za Unijo in euroobmočje, 

sestavljenih v skladu z Uredbo (ES) št. 1161/2005, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe:

za spremembo navedene uredbe v zvezi s prilagoditvijo časovnega obdobja za 

posredovanje nekaterih postavk;

za spremembo navedene uredbe v zvezi s prilagoditvijo deleža celotne, da se 

prilagodi delež skupne vrednosti Unije; [Sprememba 144]

za dopolnitev navedene uredbe s časovnim razporedom za posredovanje 

nekaterih postavk, navedenih v Prilogi, z odločitvami o zahtevi po razčlenitvi 

transakcij iz Priloge na nasprotne sektorje ter s skupnimi standardi kakovosti. 

65 UL L 191, 22.7.2005, str. 22.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Zato se Uredba (ES) št. 1161/2005 spremeni:

(1) člen 2 se spremeni: 

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 7a v zvezi s časovnim razporedom za 

dopolnitev te uredbe z natančno opredelitvijo časovnega 

razporeda posredovanja postavk P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45, 

in B.4G ter vsako odločitvijo o zahtevi zahtevo po razčlenitvi 

transakcij iz Priloge na nasprotne sektorje. Vsaka taka odločitev se 

sprejme šele po poročanju Komisije Vsi ti delegirani akti se 

sprejmejo šele potem, ko Komisija v skladu s členom 9 poroča 

Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe, v skladu 

s členom 9.“; [Sprememba 145]

(b)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 7a v zvezi s spremembo odstavka 3, da se 

za največ pet dni prilagodi čas posredovanja, določen v navedenem 

odstavku.“; 

(ba) odstavek 5 se črta; [Sprememba 146]



(2) v členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 7a v zvezi s spremembo odstavka 1 tega člena, kar 

zadeva da se prilagodi delež (1 %) celotne vrednosti Unije.“; 

[Sprememba 147]

(3) v členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 7a v zvezi s prilagoditvijo za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo skupnih standardov kakovosti. [Sprememba 148]

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se 

sčasoma kakovost posredovanih podatkov izboljša in se tako izpolnijo 

skupni standardi kakovosti.“;



(4) vstavi se naslednji člen 7a:

„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 2(2) in (4), 

člena 3(3) in člena 6(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje 

petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 149]



3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in (4), člena 

3(3) in člena 6(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(2) in (4), členom 3(3) in 

členom 6(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. [Sprememba 150]

______________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(5) odstavek 3 člena 8 se črta.



64. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1552/2005 z dne 7. septembra 2005 

o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih66

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1552/2005 zaradi upoštevanja gospodarskega in 

tehničnega razvoja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe:

z razširitvijo opredelitve pojma statistične enote;

z določitvijo vzorčenja in natančnosti, velikosti vzorčenja, potrebne za 

izpolnitev teh zahtev, ter natančne specifikacije NACE Rev. 2 in velikosti 

kategorij, v katere se rezultati lahko razčlenijo; 

z opredelitvijo posebnih podatkov, ki jih je treba zbrati v zvezi s podjetji, ki 

izvajajo usposabljanje, in podjetji, ki usposabljanja ne izvajajo, ter različnimi 

oblikami poklicnega usposabljanja;

z določitvijo zahtev glede kakovosti potrebnih in prenesenih podatkov za 

evropsko statistiko o poklicnem usposabljanju v podjetjih, ter katerih koli 

ukrepov, potrebnih za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov; 

z določitvijo prvega referenčnega leta in potrebnih ukrepov v zvezi z 

zbiranjem, prenosom in obdelavo podatkov.

66 UL L 255, 30.9.2005, str. 1.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1552/2005 glede 

strukture poročil o kakovosti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena 

pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 1552/2005 spremeni:



(1) v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

„2. Ob upoštevanju posebne porazdelitve podjetij po velikosti na nacionalni 

ravni in razvoja potreb politike, lahko države članice razširijo opredelitev 

pojma statistične enote v svoji državi.

Poleg tega se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a v zvezi z razširitvijo za dopolnitev te uredbe 

s sprejetjem razširitve te opredelitve, če bi razširitev bistveno povečala 

reprezentativnost in kakovost rezultatov raziskav v zadevnih državah 

članicah.“; [Sprememba 151]

(2) v členu 7 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 13a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo zahtev 

vzorčenja in natančnosti, velikosti vzorčenja, potrebne za izpolnitev teh 

zahtev, ter natančne specifikacije NACE Rev. 2 in velikosti kategorij, v 

katere se rezultati lahko razčlenijo.“; [Sprememba 152]



(3) v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 13a v zvezi s posebnimi podatki za dopolnitev te uredbe 

z določitvijo posebnih podatkov, ki jih je treba zbrati v zvezi s podjetji, 

ki izvajajo usposabljanje, in podjetja podjetji, ki usposabljanja ne 

izvajajo, ter različnimi oblikami poklicnega usposabljanja.“; 

[Sprememba 153]

(4) člen 9 se spremeni:

(a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim: 

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a v zvezi z zahtevami za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo zahtev glede kakovosti potrebnih in 

prenesenih podatkov za evropsko statistiko o poklicnem 

usposabljanju v podjetjih, ter v zvezi s katerimi koli ukrepi, 

potrebnimi s sprejetjem morebitnih drugih ukrepov, potrebnih za 

ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov.“; 

[Sprememba 154]



(b) doda se naslednji odstavek 5: 

„5. Komisija z izvedbenim aktom določi strukturo Pri pripravi poročil 

o kakovosti iz odstavka 2 države članice ravnajo v skladu z 

zahtevami glede kakovosti in morebitnimi drugimi ukrepi, 

določenimi v skladu z odstavkom 4. Da se oceni kakovost 

posredovanih podatkov, uporabijo format, ki ga določi Komisija z 

izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 14(2).“; [Sprememba 155]

(5) v členu 10 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 13a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega 

referenčnega leta, za katero je treba zbirati podatke.“; [Sprememba 156]



(6) v členu 13 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim: 

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

s členom 13a v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, da se upošteva gospodarski in 

tehnični razvoj pri zbiranju, prenosu in obdelavi podatkov.“;

(7) vstavi se naslednji člen 13a:

„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 5(2), člena 7(3), 

člena 8(2), člena 9(4), člena 10(2) in člena 13 se prenese na Komisijo za 

nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 157]



3. Prenos pooblastila iz člena 5(2), člena 7(3), člena 8(2), člena 9(4), 

člena 10(2) in 13 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(2), členom 7(3), členom 8(2), 

členom 9(4), členom 10(2) in členom 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.

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(8) odstavek 3 člena 14 se črta.



65. 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 področjih67 

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 za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

67 UL L 393, 30.12.2006, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



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

(1) v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 6a v zvezi s spremembo Priloge, da se upošteva 

tehnološki ali gospodarski razvoj ali da se uskladi z drugimi 

gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami.“;

(2) vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

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(2) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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 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) odstavek 3 člena 7 se črta.



66. Uredba (ES) št. 458/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. aprila 2007 o 

Evropskem sistemu integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)68

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 458/2007 tehnološkemu in gospodarskemu razvoju 

bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene uredbe, in sicer s posodobitvijo 

pravil za diseminacijo, in njeno dopolnitvijo z določitvijo prvega leta polnega 

zbiranja podatkov ter s sprejetjem ukrepov v zvezi s podrobno klasifikacijo zajetih 

podatkov in uporabljenimi opredelitvami. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

68 UL L 113, 30.4.2007, str. 3.



Zato se Uredba (ES) št. 458/2007 spremeni:

(1) odstavek 2 člena 5 se črta; 

(2) v členu 7 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 7a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega 

leta polnega zbiranja podatkov, in sprejetjem ukrepov v zvezi s podrobno 

klasifikacijo zajetih podatkov in uporabljenimi opredelitvami. 

[Sprememba 158]

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 7a v zvezi s spremembo te uredbe, da se posodobijo 

pravila za diseminacijo.“; 



(3) vstavi se naslednji člen 7a:

„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(3) in točke 

1.1.2.4 Priloge I se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih 

let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 159]

3. Prenos pooblastila iz člena 7(3) in točke 1.1.2.4 Priloge I 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7(3) in točko 1.1.2.4 Priloge I, 

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) odstavek 3 člena 8 se črta; 

(5) v Prilogi I se točka „1.1.2.4 Drugi prihodki“ nadomesti z naslednjim: 

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

s členom 7a v zvezi z zagotavljanjem zajetih podatkov (s sklicem na podrobno 

klasifikacijo).“ 



67. Uredba (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 

statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti tujih povezanih podjetij69

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 716/2007 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo opredelitev iz prilog I in II ter ravni 

podrobnosti iz Priloge III in v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z ukrepi za 

statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih in skupnimi standardi 

kakovosti. [Sprememba 160]

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

69 UL L 171, 29.6.2007, str. 17



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 716/2007 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za opredelitev vsebine in periodičnosti 

poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 716/2007 spremeni:

(1) v členu 2 se dodata naslednja odstavka:

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

s členom 9a v zvezi s spremembo opredelitev iz prilog I in II ter ravni 

podrobnosti v Prilogi III.

Posebna pozornost se nameni načelu, da morajo koristi takšnih ukrepov 

presegati njihove stroške, in načelu, da je treba vsako dodatno finančno 

obremenitev držav članic ali podjetij ohraniti v razumnih mejah.“;



(2) v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 9a v zvezi s potrebnimi izvedbenimi ukrepi za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo potrebnih izvedbenih ukrepov za 

statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih na podlagi 

zaključkov pilotnih študij. [Sprememba 161]

Posebna pozornost se nameni načelu, da morajo koristi takšnih ukrepov 

presegati njihove stroške, in načelu, da je treba vsako dodatno finančno 

obremenitev držav članic ali podjetij ohraniti v razumnih mejah.“;

(3) v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 9a v zvezi s skupnimi standardi za dopolnitev te uredbe 

z določitvijo skupnih standardov kakovosti iz odstavka 1.“; 

[Sprememba 162]



(4) člen 9 se spremeni:

(a) odstavek 1 se spremeni:

(i) med točko (a) in točko (b) se črta beseda „in“;

(ii) doda se naslednja točka (c):

„(c) opredelitev vsebine strukture, podrobne ureditve in 

periodičnosti poročil o kakovosti iz člena 6(2).“; 

[Sprememba 163]

(b) odstavek 2 se črta;

(5) vstavi se naslednji člen 9a:

„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 drugega odstavka 

člena 2, člena 5(4) in člena 6(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 164]

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena Prenos pooblastila 

iz drugega odstavka člena 2), člena 5(4) in člena 6(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. [Sprememba 165]



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom na podlagi drugega odstavka 

člena 2, členom člena 5(4) in členom člena 6(3), začne veljati le, če mu 

niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. 

[Sprememba 166]

___________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“; 

(6) odstavek 3 člena 10 se črta.



68. Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o 

statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 

(EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih70

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 862/2007 tehnološkemu in gospodarskemu razvoju 

bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene uredbe, in sicer za posodobitev 

nekaterih opredelitev, in v zvezi z njeno dopolnitvijo z določitvijo združevanja 

podatkov in njihovega dodatnega razčlenjevanja ter določitvijo pravil glede 

natančnosti in standardov kakovosti. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

70 UL L 199, 31.7.2007, str. 23.



Zato se Uredba (ES) št. 862/2007 spremeni:

(1) vstavi se naslednji člen 9a:

„Člen 9a

Delegirani akti

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 10a v zvezi s spremembo opredelitev iz člena 2(1).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 10a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem: [Sprememba 167]

(a) za določitev kategorij skupin držav rojstva, skupin držav prejšnjega in 

prihodnjega prebivališča in skupin državljanstev, kakor je določeno 

v členu 3(1);

(b) za določitev kategorij razlogov za izdajo dovoljenj, kakor je določeno 

v členu 6(1)(a);

(c) za določitev dodatnih razčlenitev in stopenj razčlenitev, ki se uporabljajo 

pri spremenljivkah, kakor je določeno v členu 8;

(d) za določitev pravil glede standardov natančnosti in kakovosti.“;



(2) odstavek 2 člena 10 se črta;

(3) vstavi se naslednji člen 10a:

„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 9a se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 168]



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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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.“;

(4) odstavek 3 člena 11 se črta.



69. Uredba (ES) št. 1445/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 

o uvedbi skupnih pravil za zagotavljanje osnovnih informacij o paritetah kupne moči 

ter za njihov izračun in diseminacijo71

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1445/2007 zaradi upoštevanja gospodarskih in 

tehničnih sprememb za izračun in diseminacijo paritet kupne moči bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s spremembo navedene uredbe, da se prilagodijo opredelitve in spremenijo 

osnovne postavke v Prilogi II, ter v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z merili 

kakovosti. 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

71 UL L 336, 20.12.2007, str. 1.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1445/2007 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje strukture poročil o kakovosti. 

Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 1445/2007 spremeni:

(1) v členu 3 se doda naslednji odstavek:

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

s členom 10a v zvezi s spremembo opredelitev iz prvega odstavka in seznama 

osnovnih postavk iz Priloge II, da se upoštevajo gospodarske in tehnične 

spremembe, v kolikor to ne pomeni nesorazmerno višjih stroškov za države 

članice.“; [Sprememba 169]

(2) člen 7 se spremeni: 

(a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 10a v zvezi s skupnimi merili za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo skupnih meril, ki so podlaga za 

kontrolo kakovosti iz odstavka 1.“; [Sprememba 170]



(b) doda se naslednji odstavek 5: 

„5. Komisija z izvedbenim aktom sprejme izvedbenimi akti določi 

strukturo in podrobno ureditev poročil o kakovosti iz točke 

odstavka 3, kot so natančneje opredeljena v točki 5.3 Priloge I. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“; 

[Sprememba 171]

(3) vstavi se naslednji člen 10a:

„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 3 in člena 7(4) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 172]



3. Prenos pooblastila iz drugega odstavka člena 3 in člena 7(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. [Sprememba 173]

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom z drugim odstavkom člena 3 in 

členom 7(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. [Sprememba 174]

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) odstavek 3 člena 11 se črta;

(5) odstavek 3 člena 12 se črta.



70. Uredba (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o 

vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o 

razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/9372 

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 177/2008 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo seznama značilnosti registra, njihovih 

opredelitev in pravil o njihovi kontinuiteti iz Priloge k navedeni uredbi ter v zvezi z 

dopolnitvijo navedene uredbe s skupnimi standardi kakovosti za kakovost poslovnih 

registrov in pravili za posodabljanje registrov ter z določitvijo obsega, do katerega 

naj bi bila v registre vključena nekatera podjetja in skupine podjetij z navedbo enot, 

skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov. 

[Sprememba 175]

72 UL L 61, 5.3.2008, str. 6.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 177/2008 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z vsebino in periodičnostjo 

poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 177/2008 spremeni:

(1) v členu 3 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 15a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena podjetja z manj kot 

pol zaposlenega in vse-rezidenčne skupine podjetij brez statističnega 

pomena za države članice, ter opredelitvijo enot, skladnih s tistimi za 

kmetijsko statistiko.“; [Sprememba 176]



(2) v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 15a v zvezi s spremembo Priloge, da se posodobijo 

seznam značilnosti registra, njihove opredelitve in pravila o kontinuiteti, 

pri čemer se upoštevata načelo, da morajo biti koristi posodabljanja večje 

od stroškov, in načelo, da morajo potrebna dodatna sredstva, ki jih 

zagotovijo države članice ali podjetja, ostati v razumnih mejah.“;

(3) v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 15a v zvezi s skupnimi standardi za dopolnitev te uredbe 

z uvedbo skupnih standardov kakovosti za poslovne registre iz odstavka 

1.“; [Sprememba 177]

Komisija z izvedbenim aktom izvedbenimi akti sprejme odločitve v zvezi 

z vsebino s strukturo, podrobno ureditvijo in periodičnostjo poročil o 

kakovosti iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 16(2). [Sprememba 178]

Komisija pri tem upošteva stroškovni vidik zbiranja podatkov.“;



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

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

skladu s členom 15a v zvezi s pravili za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo pravil za posodabljanje registrov.“; [Sprememba 179]

(5) odstavek 1 člena 15 se črta; 

(6) vstavi se naslednji člen 15a:

„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 3(6), člena 5(2), 

člena 6(3) in člena 8(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje 

petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 180]



3. Prenos pooblastila iz člena 3(6), člena 5(2), člena 6(3) in člena 8(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(6), členom 5(2), členom 6(3) 

in členom 8(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet 

ne nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. [Sprememba 181]

___________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“; 

(6) odstavek 3 člena 16 se črta. 



71. Uredba (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o 

strukturni statistiki podjetij73 

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 295/2008 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe: 

– kar zadeva področje uporabe, seznam karakteristik, obdobje opazovanja, zajete 

dejavnosti in zahteve glede kakovosti prilagodljivega modula; 

– s potrebnimi ukrepi, sprejetimi na podlagi ovrednotenja pilotnih študij; 

– s sestavinami nacionalnih rezultatov, ki jih pripravijo države članice;

– kar zadeva obdobje opazovanja za nekatere module; 

– s pregledom pravil v zvezi z oznako CETO in razvrstitve držav članic v 

posamezne skupine; 

– s posodobitvijo seznamov karakteristik in predhodnimi rezultati; 

73 UL L 97, 9.4.2008, str. 13.



– kar zadeva pogostost urejanja statistik; 

– kar zadeva prvo referenčno leto za zbiranje statističnih podatkov; 

– z dopolnitvijo navedene uredbe z oddelkom 66 NACE Rev.2, sporočanjem 

predhodnih rezultatov ali ocen; 

– kar zadeva razčlenitev rezultatov, zlasti klasifikacij, ki se morajo uporabiti, in 

kombinacij velikostnih razredov; 

– s posodobitvijo rokov za pošiljanje podatkov; 

– s prilagoditvijo razčlenitve dejavnosti spremembam ali revizijam NACE ter 

razčlenitve proizvodov spremembam ali revizijam CPA, spremembo spodnje 

meje referenčne populacije;

– z merili za ocenjevanje kakovosti.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 295/2008 spremeni:

(1) v členu 3(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporaba prilagodljivega modula iz točke (j) odstavka 2 se načrtuje v tesnem 

sodelovanju z državami članicami. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s področjem za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo področja uporabe, seznamom 

prilagodljivega modula, njegovega seznama karakteristik, obdobjem 

opazovanja, zajetimi dejavnostmi in zahtevami glede kakovosti. Delegirani akti 

se sprejmejo najmanj 12 mesecev pred začetkom obdobja opazovanja. 

[Sprememba 182]



Komisija tudi opredeli potrebo po informiranju in vpliv zbiranja podatkov na 

obremenitev za podjetja ter stroške držav članic.“;

(2) v členu 4 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 11b v zvezi s potrebnimi ukrepi, sprejetimi za 

dopolnitev te uredbe z opredelitvijo potrebnih ukrepov, sprejetih na 

podlagi ovrednotenja pilotnih študij.“; [Sprememba 183]

(3) v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Da bi lahko zbrali agregate Za namene zbiranja agregatov Unije, države 

članice pripravijo sestavine nacionalnih rezultatov po ravneh NACE Rev. 

2, kot je določeno v prilogah k tej uredbi ali v delegiranih aktih. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11b za dopolnitev uredbe z opredelitvijo ustreznih ravni 

NACE Rev. 2.“; [Sprememba 184]



(4) Člen 8 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Rezultati se pošljejo v ustrezni tehnični obliki v obdobju po koncu 

obdobja opazovanja. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z 

obdobjem za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo obdobja 

opazovanja za module iz člena 3(2)(a) do (h) in (j) in to obdobje ne 

bo trajalo dlje od, ki ne traja dlje kot 18 mesecev. Za modul iz 

člena 3(2)(i) obdobje ne bo trajalo dlje od 30 mesecev ali 18 

mesecev, kot je določeno v oddelku 9 Priloge IX. Poleg tega se 

majhno število ocenjenih predhodnih rezultatov pošlje v času od 

konca obdobja opazovanja, ki se določi v skladu z navedenim 

postopkom za module, določene v členu. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 11b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo tega obdobja 

za module iz člena 3(2)(a) do (g), in ni daljše od ki ne traja dlje 

kot 10 mesecev. [Sprememba 185]

Za modul iz člena 3(2)(i) obdobje za predhodne rezultate ne bo 

trajalo dlje od 18 mesecev.“;



(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11b v zvezi za dopolnitev te uredbe s pregledom pravil 

v zvezi z oznako CETO in razvrstitvijo držav v posamezne skupine do 

29. aprila 2013 in nato vsakih pet let.“; [Sprememba 186]

(5) odstavek 2 člena 11 se črta; 

(6) vstavita se naslednja člena 11a in 11b:

„Člen 11a

Delegirani akti 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 11b za dopolnitev te uredbe v zvezi s: [Sprememba 187]

(a) posodobitvijo seznamov karakteristik in predhodnih rezultatov, če 

posodabljanje po kvantitativni oceni ne povzroči povečanja števila 

opazovanih enot niti obremenitve za enote, ki bi bilo nesorazmerno 

s pričakovanimi rezultati (člena 4 in 8 ter oddelek 6 Priloge I, oddelek 6 

Priloge II, oddelek 6 Priloge III in oddelek 6 Priloge IV); 



(b) pogostostjo urejanja statistik (člen 3); 

(c) prvim referenčnim letom za urejanje rezultatov (člen 8 in oddelek 5 

Priloge I); 

(d) razčlenitvijo rezultatov, zlasti klasifikacij, ki se uporabljajo, in 

kombinacij velikostnih razredov (člen 7 ter odstavka 2 in 3 oddelka 4 

Priloge VIII, odstavka 2 in 3 oddelka 8 Priloge IX in oddelek 10 

Priloge IX); 

(e) posodobitvijo rokov za pošiljanje podatkov (člen 8 ter odstavek 1 

oddelka 8 Priloge I in oddelek 7 Priloge VI); 

(f) prilagoditvijo razčlenitve dejavnosti spremembam ali revizijam NACE 

ter razčlenitve proizvodov spremembam ali revizijam CPA; 

(g) spremembo spodnje meje referenčnih populacij (oddelek 3 Priloge VIII); 

(h) ter kriteriji ocenjevanja kakovosti (člen 6 ter oddelek 6 Priloge I, 

oddelek 6 Priloge II, oddelek 6 Priloge III in oddelek 6 Priloge IV).“



Člen 11b

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(4), člena 4(4), 

člena 7(2), člena 8(2) in (3), člena 11a, oddelkov 5, 6, 8(1) in (2) Priloge 

I, oddelka 6 prilog II, III in IV, oddelka 7 Priloge VI, oddelkov 3, 4(2) in 

(3) Priloge VIII, oddelkov 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 188]



3. Prenos pooblastila iz člena 3(4), člena 4(4), člena 7(2), člena 8(2) in (3), 

člena 11a, oddelkov 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelka 6 prilog II, III in 

IV, oddelka 7 Priloge VI, oddelkov 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelkov 

8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(4), členom 4(4), členom 7(2), 

členom 8(2) in (3), členom 11a, oddelki 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, 

oddelkom 6 prilog II, III in IV, oddelkom 7 Priloge VI, oddelki 3, 4(2) in 

(3) Priloge VIII, oddelki 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX, začne veljati le, 

če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. 

[Sprememba 189]

____________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“; 

(7) odstavek 3 člena 12 se črta; 



(8) Priloga I se spremeni:

(a) oddelka 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„ODDELEK 5

Prvo referenčno leto 

Prvo referenčno leto, za katero se zberejo statistični podatki, je 

koledarsko leto 2008. Podatki se zberejo v skladu z razčlenitvijo 

v oddelku 9. Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s prvim referenčnim 

letom za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega referenčnega leta, za 

katerega je treba zbrati statistične podatke o razredih dejavnosti iz obsega 

skupin 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelka 66 NACE Rev. 2. 

[Sprememba 190]

ODDELEK 6

Poročilo o kakovosti statističnih podatkov 

Za vsako ključno karakteristiko države članice navedejo stopnjo 

natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi 

v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega 

člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi 

karakteristikami za dopolnitev te uredbe z določitvijo ključnih 

karakteristik.“; [Sprememba 191]



(b) oddelek 8 se spremeni:

(i) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Rezultate je treba sporočiti v 18 mesecih od konca 

koledarskega leta obdobja opazovanja, razen za razreda 

dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2. Za razreda 

dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2 je rok za sporočanje 

10 mesecev. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi 

z rokom za dopolnitev te uredbe z določitvijo roka za 

sporočanje rezultatov v zvezi z razredi dejavnosti, zajetimi 

v skupinah 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelku 66 NACE Rev. 2.“; 

[Sprememba 192]



(ii) v odstavku 2 se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Te predhodne rezultate ali ocene je treba razčleniti na trimestno 

raven (skupina) NACE Rev. 2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s 

sporočanjem za dopolnitev te uredbe z določitvijo sporočanja 

predhodnih rezultatov ali ocen za oddelek 66 NACE Rev.2;.“; 

[Sprememba 193]

(9) v Prilogi II se oddelek 6 nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 6

Poročilo o kakovosti statističnih podatkov 

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti 

glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, 

predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh 

državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.“; 

[Sprememba 194]



(10) v Prilogi III se oddelek 6 nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 6

Poročilo o kakovosti statističnih podatkov 

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti 

glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, 

predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh 

državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.“; 

[Sprememba 195]

(11) v Prilogi VI se oddelek 6 nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 6

Poročilo o kakovosti statističnih podatkov 

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti 

glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, 

predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh 

državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.“; 

[Sprememba 196]



(12) v Prilogi VI se oddelek 7 nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 7

Sporočanje rezultatov 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 11b v zvezi z rokom sporočanja za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

roka za sporočanje rezultatov, ki ni daljši od 10 mesecev od konca 

referenčnega leta.“; [Sprememba 197]

(13) Priloga VIII se spremeni:

(a) v oddelku 3 se peti stavek nadomesti z naslednjim:

„Na podlagi takšne raziskave se na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi za 

spremembo te uredbe s spremembo spodnje meje za referenčno 

populacijo.“; [Sprememba 198]



(b) v oddelku 4 se v odstavkih 2 in 3 v tabeli „Razčlenitev prihodkov od 

prodaje po vrsti proizvoda“ stavek v stolpcu „Opomba“ nadomesti z 

naslednjim:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11b v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

razčlenitve po proizvodu.“; [Sprememba 199]

(14) Priloga IX se spremeni:

(a) v oddelku 8 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 11b v zvezi z nekaterimi rezultati, kiza 

dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se nekateri rezultati se 

razčlenijo tudi po velikostnih razredih z ravnjo podrobnosti, 

navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 

2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine. 

[Sprememba 200]



3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 11b v zvezi z nekaterimi rezultati, ki seza 

dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se nekateri rezultati 

razčlenijo tudi po pravnoorganizacijski obliki z ravnjo podrobnosti, 

navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 

2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.“; 

[Sprememba 201]

(b) v oddelku 10 se na koncu odstavka 2 pododdelek „Posebni agregati“ 

nadomesti z naslednjim:

„Posebni agregati 

Da se omogoči zbiranje statističnih podatkov Unije o demografiji podjetij 

za sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij, se na Komisijo 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 11b v zvezi z nekaterimi posebnimi agregati za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo nekaterih posebnih agregatov NACE Rev. 2, ki jih 

je treba poslati.“ [Sprememba 202]



72. 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. 3696/9374

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 za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

74 UL L 145, 4.6.2008, str. 65.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 451/2008 spremeni:

(1) v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 6a v zvezi s spremembo Priloge: 

(a) da se upošteva tehnološki ali gospodarski razvoj; 

(b) da se uskladi z drugimi gospodarskimi in socialnimi 

klasifikacijami.“;

(2) vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

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(2) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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 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) odstavek 3 člena 7 se črta. 



73. Uredba (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 

pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju75

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 452/2008 razvoju politike ali tehničnemu razvoju bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z izbiro in opisom 

področij, zajetih v te statistične podatke, njihovih karakteristik, razčlenitvijo 

karakteristik, obdobjem opazovanja in roki za prenos rezultatov, zahtevami glede 

kakovosti, vključno s potrebno natančnostjo. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

75 UL L 145, 4.6.2008, str. 227.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 452/2008 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z okvirom za poročanje o 

kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 452/2008 spremeni:

(1) v členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 6a za dopolnitev te uredbe v zvezi z: [Sprememba 203]

(a) izbiro in opisom vsebin, ki jih področja zajemajo, in njihovih 

karakteristik glede na potrebe politike ali tehnične potrebe;

(b) razčlenitvijo značilnosti;

(c) obdobjem opazovanja in roki za prenos rezultatov;

(d) zahtevami glede kakovosti, vključno s potrebno natančnostjo.



Če ti delegirani akti zahtevajo bistveno razširitev obstoječe podatkovne 

zbirke oziroma nove podatkovne zbirke ali raziskave, delegirani akti 

temeljijo na analizi stroškov in koristi v sklopu celovite analize 

učinkov in posledic, ob upoštevanju koristi ukrepov, stroškov držav 

članic in obremenitve pošiljateljev podatkov.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe v zvezi z okvirom za 

poročanje o kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 7(2).“;

(2) vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

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(1) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 204]

3. Prenos pooblastila iz člena 6(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(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) odstavek 3 člena 7 se črta.



74. Uredba (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 

četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti76

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 453/2008 zaradi zagotovitve rednih četrtletnih 

statističnih podatkov o prostih delovnih mestih bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo navedene uredbe z opredelitvijo konceptov „dejavni ukrepi pri iskanju 

ustreznega kandidata“ in „določeno obdobje“, določitvijo nekaterih posebnih 

referenčnih datumov, vzpostavitvijo okvira za izvajanje študij izvedljivosti in 

sprejetjem katerih koli primernih aktov na podlagi rezultatov navedenih študij. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

76 UL L 145, 4.6.2008, str. 234.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 453/2008 glede oblike 

za prenos podatkov in metapodatkov bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena 

pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 453/2008 spremeni:

(1) člen 2 se spremeni:

(a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. „prosto delovno mesto“ pomeni plačano delovno mesto, ki je na 

novo ustvarjeno, nezasedeno ali bo postalo prosto:

(a) za katero delodajalec z dejavnimi ukrepi in z namenom 

nadaljnjih ukrepov želi najti ustreznega kandidata izven 

zadevnega podjetja; in

(b) za katero delodajalec delovno mesto namerava zapolniti takoj 

ali v določenem obdobju.

Posredovani statistični podatki so po možnosti ločeni na prosta 

delovna mesta za določen čas in za nedoločen čas.“;



(b) doda se naslednji drugi odstavek:

„Za namene točke 1 prvega odstavka se na Komisijo prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi za 

dopolnitev te uredbe z opredelitvijo konceptov ‚dejavni ukrepi pri 

iskanju ustreznega kandidata‘ in ‚določeno obdobje‘.“; 

[Sprememba 205]

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

„1. Države članice zberejo četrtletne podatke s sklicevanjem na posebne 

referenčne datume. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo teh posebnih referenčnih datumov.“; [Sprememba 206]

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

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

skladu s členom 8a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega 

referenčnega četrtletja ter rokov za pošiljanje, ki veljajo za države 

članice. Hkrati se pošljejo vse revizije četrtletnih podatkov za predhodna 

četrtletja.



Države članice pošljejo podatke in metapodatke Komisiji (Eurostatu), pri 

čemer navedejo njihov vir, v tehnični obliki, ki jo z izvedbenim aktom 

izvedbenimi akti določi Komisija. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom iz člena 9(3).“; [Sprememba 207]

(4) v členu 7 se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:

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

skladu s členom 8a v zvezi z ustreznim okvirom za dopolnitev te uredbe 

z določitvijo ustreznega okvira za uvedbo vrste študij izvedljivosti. 

[Sprememba 208]



Te študije opravijo tiste države članice, ki imajo težave pri zagotavljanju 

podatkov za: 

(a) enote z manj kot deset zaposlenimi in/ali

(b) naslednje dejavnosti:

(i) javna uprava in obramba; obvezna socialna varnost;

(ii) izobraževanje;

(iii) zdravstvo in socialno varstvo;

(iv) kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti; 

(v) dejavnosti članskih organizacij, popravil računalnikov in izdelkov 

za široko rabo ter druge osebne storitvene dejavnosti.

2. Vsaka izmed držav članic, ki opravljajo študije izvedljivosti, predloži 

poročilo o rezultatih teh študij v roku 12 mesecev po začetku veljave 

delegiranih aktov iz odstavka 1.



3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 8a v zvezi z dopolnitvijo te uredbe s sprejetjem 

potrebnih ukrepov v dialogu z državami članicami in v razumnem roku, 

in sicer čim prej po tem, ko so na voljo rezultati študij izvedljivosti.“;

(5) vstavi se naslednji člen 8a:

„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 2, člena 3(1), 

člena 5(1) ter člena 7(1) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 209]

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

člena 5(1) ter člena 7(1) in (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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2, členom 3(1), členom 5(1) ter 

členom 7(1) in (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) odstavek 2 člena 9 se črta.



75. Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 

popisih prebivalstva in stanovanj77

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 763/2008 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo navedene uredbe z določitvijo poznejših referenčnih let in sprejetjem 

programa statističnih podatkov in metapodatkov. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

77 UL L 218, 13.8.2008, str. 14.



Zato se Uredba (ES) št. 763/2008 spremeni:

(1) člen 5 se spremeni: 

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Vsaka država članica določi referenčni datum. Referenčni datum je 

v letu, ki je določeno na podlagi te uredbe (referenčno leto). Prvo 

referenčno leto je leto 2011. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 7a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo poznejših referenčnih let. Referenčna leta so na začetku 

desetletij.“; [Sprememba 210]

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 7a za sprejetje dopolnitev te uredbe s 

sprejetjem programa statističnih podatkov in metapodatkov, ki se 

morajo poslati za izpolnitev zahtev iz te uredbe.“; 

[Sprememba 211]



(2) odstavek 2 člena 7 se črta; 

(3) vstavi se naslednji člen 7a:

„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 5(1) in (3) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 212]



3. Prenos pooblastila iz člena 5(1) in (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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(1) in (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.“;

(4) odstavek 3 člena 8 se črta. 



76. Uredba (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o 

statistiki energetike78

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 1099/2008 tehničnemu napredku in novim potrebam 

bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe: 

za spremembo seznama virov podatkov in veljavnih pojasnil ali opredelitev v 

navedeni uredbi; 

za spremembo načinov posredovanja nacionalnih podatkov v navedeni uredbi;

za dopolnitev navedene uredbe z letnimi jedrskimi statistikami;

za dopolnitev navedene uredbe s statistikami obnovljivih virov energije ter 

statistike končne porabe energije.

78 UL L 304, 14.11.2008, str. 1.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 1099/2008 spremeni:

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

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

skladu s členom 10a v zvezi s spremembo seznama virov podatkov.“; 

(2) v členu 4 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2. Pojasnila ali opredelitve, ki se uporabljajo za tehnične izraze, so navedeni 

v posameznih prilogah in tudi v Prilogi A (Terminološka pojasnila). 



Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 10a, da po začetku veljavnosti spremenjene klasifikacije 

NACE nadalje za spremembo te uredbe pojasni terminologijo in doda 

ustrezne oznake NACE. [Sprememba 213]

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 10a v zvezi s spremembo podatkov, ki jih je treba 

sporočiti, ter veljavnih pojasnil ali opredelitev.“;

(3) v členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 10a v zvezi s spremembo načinov predložitve 

nacionalnih statističnih podatkov.“;

(4) v členu 8 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 10a v zvezi z nizom za dopolnitev te uredbe z določitvijo niza letnih 

jedrskih statistik.“; [Sprememba 214]



(5) člen 9 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 10a v zvezi z nizom za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo niza statistik obnovljivih virov energije in 

statistik končne porabe energije.“; [Sprememba 215]

(b) odstavek 3 se črta;

(6) odstavek 1 člena 10 se črta; 



(7) vstavi se naslednji člen 10a:

„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 3(3), člena 4(2) in 

(3), člena 5(3), člena 8 ter člena 9(2) se prenese na Komisijo za 

nedoločen čas obdobje petih let od [datuma datum začetka veljavnosti te 

uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 216]



3. Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 4(2) in (3), člena 5(3), člena 8 ter 

člena 9(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), členom 4(2) in (3), 

členom 5(3), členom 8 in členom 9(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.“;

(8) odstavek 2 člena 11 se črta;

(9) točka 2 „Opombe“ v Prilogi A se črta.



77. Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 

o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo 

pri delu79

Za okrepitev uporabe Uredbe (ES) št. 1338/2008 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo navedene uredbe z določitvijo spremenljivk, opredelitev in klasifikacije 

tem iz prilog I do V ter njihove razčlenitve, referenčnih obdobij, časovnih 

presledkov in rokov za predložitev podatkov ter predložitev metapodatkov. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

79 UL L 354, 31.12.2008, str. 70.



Zato se Uredba (ES) št. 1338/2008 spremeni:

(1) v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Kadar koli je v skladu s členom 9a predvideno sprejetje delegiranih 

aktov, se izvede analiza stroškovne učinkovitosti, in sicer ob upoštevanju 

prednosti razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja podatkov in 

obremenitve držav članic.“; 

(2) v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Države članice posredujejo s to uredbo zahtevane podatke in 

metapodatke v elektronski obliki v skladu s standardom za izmenjavo 

podatkov, ki je bil dogovorjen med Komisijo (Eurostatom) in državami 

članicami. 

Podatki se zagotovijo v določenih rokih, v predvidenih časovnih 

presledkih in ob upoštevanju navedenih referenčnih obdobij iz prilog ali 

delegiranih aktov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 9a z dopolnitvijo te uredbe.“; 

[Sprememba 217]



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

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

skladu s členom 9a v zvezi z za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

naslednjega: [Sprememba 218]

(a) značilnostmi, tj. spremenljivkami, opredelitvami in klasifikacijo 

tem, iz prilog I do V,

(b) razčlenitvijo navedenih značilnosti;

(c) referenčnimi obdobji, časovnimi presledki in roki za predložitev 

podatkov;

(d) predložitvijo metapodatkov.

Navedeni akti upoštevajo zlasti določbe člena 5, člena 6(2) in (3) ter 

člena 7(1), kakor tudi razpoložljivost, primernost in pravni okvir 

obstoječih virov podatkov Unije po pregledu vseh virov, ki se nanašajo 

na posamezna področja in teme.“;



(4) vstavi se naslednji člen 9a:

„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 6(2), člena 7(2) in 

člena 9(1) ter točk (c), (d) in (e) prilog I, II, III, IV in V se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 219]



3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 7(2) in 

člena 9(1) ter točk (c), (d) in (e) prilog I, II, III, IV in V 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(2), členom 7(2) in 

členom 9(1) ter točkami (c), (d) in (e) prilog I, II, III, IV in V, 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.“;

(5) odstavek 2 člena 10 se črta;



(6) Priloga I se spremeni: 

(a) točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za predložitev 

podatkov

Statistični podatki na podlagi EHIS se zagotovijo vsakih pet let; za 

druga zbiranja podatkov, denimo glede obolevnosti ali nezgod in 

poškodb, ter za nekatere posebne anketne module se lahko zahteva 

drugačna pogostost. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev 

te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na 

prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev 

podatkov.“; [Sprememba 220]

(b) v točki (d) se drugi odstavek nadomesti z naslednjim: 

„Ob predložitvi podatkov ni treba vsakič zajeti vseh tem. Na Komisijo se 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, 

ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in 

klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“; 

[Sprememba 221]



(c) točka (e) se nadomesti z naslednjim: 

„(e) Metapodatki

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev 

metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih raziskav in 

drugih uporabljenih virih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki 

nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje 

primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“; 

[Sprememba 222]

(7) Priloga II se spremeni:

(a) točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za predložitev 

podatkov

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in 

rok za predložitev podatkov.“; [Sprememba 223]



(b) v točki (d) se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in 

klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“; 

[Sprememba 224]

(c) točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e) Metapodatki

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno 

metapodatkov o značilnostih virov in uporabljenih zbiranjih, zajeti 

populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za 

razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“; 

[Sprememba 225]



(8) Priloga III se spremeni:

(a) točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za predložitev 

podatkov

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo 

najpozneje 24 mesecev po koncu referenčnega leta. Začasni ali 

ocenjeni podatki se lahko zagotovijo prej. V primeru dogodka, ki 

predstavlja nevarnost za javno zdravje, je možno vzpostaviti 

dodatno, posebno zbiranje podatkov, tako za vse smrti kot za 

določene vzroke smrti.“; [Sprememba 226]

(b) v točki (d) se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in 

klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“; 

[Sprememba 227]



(c) točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e) Metapodatki

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev 

metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in 

informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za 

razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in 

kazalnikov.“; [Sprememba 228]

(9) Priloga IV se spremeni:

(a) točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za predložitev 

podatkov

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se 

prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo 

najpozneje 18 mesecev po koncu referenčnega leta.“; 

[Sprememba 229]



(b) v točki (d) se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in 

klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“; 

[Sprememba 230]

(c) točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e) Metapodatki

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev 

metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji, številu 

prijavljenih nezgod pri delu, po potrebi pa tudi podrobnostih 

vzorčenja ter informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je 

bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in 

kazalnikov.“; [Sprememba 231]



(10) Priloga V se spremeni:

(a) točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Referenčna obdobja, časovni presledki in roki za predložitev 

podatkov

Statični podatki za poklicne bolezni se zagotovijo vsako leto, 

predložijo pa se najpozneje 15 mesecev po koncu referenčnega leta. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na referenčna obdobja, 

časovne presledke in roke za zagotovitev drugih zbiranj 

podatkov.“; [Sprememba 232]

(b) v točki (d) se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z 

ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in 

klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“; 

[Sprememba 233]



(c) točka (e) se nadomesti z naslednjim: 

„(e) Metapodatki

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev 

metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in 

informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za 

razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in 

kazalnikov.“ [Sprememba 234]



78. Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. novembra 2009 o statističnih podatkih o pesticidih80

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1185/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo zahtev za pripravo poročil o kakovosti iz oddelka 6 prilog I in II ter 

seznama snovi, ki jih je treba vključiti, ter njihove razvrstitve v kategorije izdelkov in 

kemijske razrede, kot je navedeno v Prilogi III, ter v zvezi z dopolnitvijo navedene 

uredbe z opredelitvijo „tretirane površine“ iz oddelka 2 Priloge II. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

80 UL L 324, 10.10.2009, str. 1.



Zato se Uredba (ES) št. 1185/2009 spremeni:

(1) Člen 5 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se drugi pododstavek črta; 

(b) vstavi se naslednji odstavek 1a: 

„1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 5a v zvezi s spremembo zahtev za pripravo 

poročil o kakovosti iz oddelka 6 prilog I in II.“;



(c) odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim: 

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 5a v zvezi dopolnitvijo oddelka 2 Priloge 

II v zvezi z opredelitvijo ‚tretirane površine‘.

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 5a, da redno in najmanj vsakih let 

prilagaja seznam snovi, ki jih je treba vključiti, ter njihove 

razvrstitve v kategorije izdelkov in kemijske razrede, kot je 

navedeno v Prilogi III.“;



(2) vstavi se naslednji člen 5a:

„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 5(1a), (2) in (3) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 235]



3. Prenos pooblastila iz člena 5(1a), (2) in (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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(1a), (2) in (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.“;

(3) odstavek 3 člena 6 se črta.



VIII. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

79. Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o 

uporabi mednarodnih računovodskih standardov81

Za odločitev o uporabljanju mednarodnih računovodskih standardov, ki jih je izdelal 

Odbor za mednarodne računovodske standarde, v Uniji bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo Uredbe (ES) št. 1606/2002. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

81 UL L 243, 11.9.2002, str. 1.



Zato se Uredba (ES) št. 1606/2002 spremeni:

(1) člen 3 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 5a v zvezi z uporabljanjem za dopolnitev 

te uredbe z določitvijo uporabe mednarodnih računovodskih 

standardov v Uniji („sprejeti mednarodni računovodski 

standardi“). [Sprememba 236]

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za stabilnost 

finančnih trgov to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka, uporabi 

postopek iz člena 5b.“; [Sprememba 237]

(b) odstavek 3 se črta;



(1a) v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„Za vsako poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2005 ali po tem datumu, 

družbe, ki jih ureja zakonodaja države članice, pripravijo svoje konsolidirane 

računovodske izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, 

sprejetimi v skladu s členom 3(1), če so njihovi vrednostni papirji na datum 

zaključka bilance sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kot je določeno v 

točki (21) člena 4(1) Direktive 2014/65/EU.“ [Sprememba 238]



(1b) člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Možnosti glede letnih računovodskih izkazov in nejavnih družb

Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo, da:

(a) družbe iz člena 4 pripravijo letne računovodske izkaze;

(b) družbe, razen tistih iz člena 4, pripravijo konsolidirane računovodske 

izkaze in/ali letne računovodske izkaze, v skladu z mednarodnimi 

računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s členom 3(1).“ 

[Sprememba 239]



(2) vstavita se naslednja člena 5a in 5b:

„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) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 240]



3. Prenos pooblastila iz člena 3(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(1), začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev treh 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 tri mesece. 

[Sprememba 241]

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. 

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. [Sprememba 242]

_____________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;



(3) člena člen 6 in 7 se črtata črta. [Sprememba 243]

(3a) člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Poročanje in usklajevanje

1. Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o stanju tekočih 

projektov IASB in vseh pripadajočih dokumentov, ki jih IASB izda z 

namenom uskladitve stališč in omogočanja razprav v zvezi s sprejetjem 

standardov, ki lahko izhajajo iz teh projektov in dokumentov.

2. Komisija ustrezno in pravočasno poroča Evropskemu parlamentu in 

Svetu, če ne namerava predlagati sprejetja standarda.“ 

[Sprememba 244]



80. Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o 

začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega 

poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 

2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES82

Za prilagoditev Direktive 2009/110/ES zaradi upoštevanja inflacije ali tehnološkega 

napredka in razvoja trga ter za zagotovitev usklajene uporabe nekaterih izjem iz 

navedene direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov. Direktiva 2009/110/ES v členu 14 vključuje prenos pooblastila na Komisijo 

za sprejemanje ukrepov, potrebnih za posodobitev določb te direktive „zaradi 

upoštevanja inflacije ali tehnološkega napredka in razvoja trga“ v skladu z 

regulativnim postopkom s pregledom. Če bi bil ta prenos pooblastila prilagojen 

prenosu pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov brez nadaljnjih sprememb, 

potem ne bi izpolnjeval zahtev iz člena 290 PDEU v zvezi s potrebno določitvijo 

ciljev, vsebine in področja uporabe prenosa pooblastila. Ob upoštevanju, da 

Komisija prenosa pooblastila do zdaj še ni uporabila, bi ga bilo treba črtati. 

[Sprememba 245]

82 UL L 267, 10.10.2009, str. 7.



Zato se Direktiva 2009/110/ES spremeni: 

(1) člen 14 se nadomesti z naslednjim: črta.

„Člen 14

Delegirani akti

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 14a:

(a) za spremembo te direktive zaradi upoštevanja inflacije ali tehnološkega 

napredka in razvoja trga;

(b) za spremembo člena 1(4) in (5), da se zagotovi usklajena uporaba izjem 

iz navedenih določb.“; [Sprememba 246]



(2) vstavi se naslednji člen 14a:

„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 14 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus]. 

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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.

______________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“; [Sprememba 247]

(3) člen 15 se črta.



IX. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja (MSP) 

81. Direktiva Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav 

članic o aerosolnih razpršilnikih83

Za upoštevanje novih dognanj v tehnologiji aerosolnih razpršilnikov in za 

zagotovitev visoke stopnje varnosti bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo Direktive 

75/324/EGS, 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

83 UL L 147, 9.6.1975, str. 40.



Zato se Direktiva 75/324/EGS spremeni:

(1) člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 10a v zvezi s spremembo Priloge, da se prilagodi tehničnemu 

napredku.“;

(2) člena 6 in 7 se črtata;

(3) v členu 10(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 10a v zvezi s spremembo te direktive, da se zagotovijo potrebne 

tehnične prilagoditve v zvezi z oceno nevarnosti, tehničnimi značilnostmi 

aerosolnih razpršilcev, fizičnimi in kemičnimi lastnostmi vsebine, zahtevami 

glede označevanja in vnetljivosti ter metodami in postopki za testiranje 

aerosolnih razpršilcev.“; 



(4) vstavi se naslednji člen 10a:

„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 5 in člena 10(3) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 248]



3. Prenos pooblastila iz člena 5 in člena 10(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5 in členom 10(3), začne veljati 

le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v 

roku dveh treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu 

in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 

rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva 

meseca tri mesece. [Sprememba 249]

______________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“



82. 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 prostornino84

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

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

84 UL L 46, 21.2.1976, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 76/211/EGS spremeni:

(1) člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

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

napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen 6a:

„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 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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 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.“



83. Direktiva Sveta 80/181/EGS z dne 20. decembra 1979 o približevanju zakonodaje 

držav članic, ki se nanašajo na merske enote, in o razveljavitvi Direktive 

71/354/EGS85 

Za prilagoditev Direktive 80/181/EGS tehničnemu napredku bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s spremembo Priloge k navedeni direktivi in dopolnitvijo navedene direktive z 

dodatnimi navedbami. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

85 UL L 39, 15.2.1980, str. 40.



Zato se Direktiva 80/181/EGS spremeni:

(1) člen 6a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6a

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 6c v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo dodatnih navedb. 

[Sprememba 250]

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 6c v zvezi s spremembo poglavja I k Prilogi, da se prilagodi 

tehničnemu napredku.“; 

(2) vstavi se naslednji člen 6c:

„Člen 6c

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.



2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6a se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 251]

3. Prenos pooblastila iz člena 6a 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

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

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. 

[Sprememba 252]

_______________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“



84. Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o 

skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za 

izboljšanje kakovosti storitve86 

Za zagotovitev hitre tehnične prilagoditve standardov kakovosti storitve, zlasti glede 

časa prenosa in rednosti ter zanesljivosti storitve, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog k Direktivi 97/67/ES, da se prilagodijo tehničnemu napredku, in 

dopolnitvijo navedene direktive s standardiziranimi pogoji za nadzor izvajanja 

storitev. 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

86 UL L 15, 21.1.1998, str. 14. 



Zato se Direktiva 97/67/ES spremeni:

(1) v členu 16 se tretji in četrti odstavek nadomestita z naslednjim:

„Te standarde določajo:

(a) države članice v primeru storitev notranjega prometa,

(b) Evropski parlament in Svet v primeru čezmejnih storitev znotraj Unije 

(glej Prilogo II). 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 21a v zvezi s spremembo Priloge II, da se standardi kakovosti za 

čezmejne storitve v Uniji prilagodijo tehničnemu napredku ali razvoju trga.

Neodvisen nadzor izvajanja storitev opravijo vsaj enkrat na leto zunanja telesa, 

ki nimajo nobenih zvez z izvajalci univerzalne storitve pod standardiziranimi 

pogoji in so predmet poročil, ki se objavijo vsaj enkrat na leto. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 21a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo takšnih 

standardiziranih pogojev.“; [Sprememba 253]



(2) naslov poglavja 8 se nadomesti z naslednjim: 

„Delegirani in izvedbeni akti“;

(3) za naslovom poglavja 8 se vstavi naslednji člen 20a:

„Člen 20a

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 16 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 254]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 16, 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) drugi odstavek člena 21 se črta.



85. 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 prostem87

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

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

87 UL L 162, 3.7.2000, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2000/14/ES spremeni:

(1) vstavi se naslednji člen 17a:

„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 18a se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

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.“;



(2) odstavek 2 člena 18 se črta; 

(3) člen 18a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18a

Spremembe Priloge III

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 17a v zvezi s spremembo Priloge III, da se prilagodi tehničnemu 

napredku. Prilagodi se zlasti z vključevanjem sklicevanja na ustrezne evropske 

standarde in navedeni delegirani akti ne vplivajo neposredno na izmerjeno 

raven zvočne moči opreme, navedene v členu 12.“;

(4) točka (b) člena 19 se črta.



86. Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 

gnojilih88 

Za sprejetje potrebnih tehničnih prilagoditev Uredbe (ES) št. 2003/2003 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I do IV k navedeni uredbi, da se prilagodijo in 

posodobijo merilne metode, metode vzorčenja in analizne metode ter določijo ukrepi 

nadzora, ter v zvezi s spremembo Priloge I k navedeni uredbi, da se vključijo nove 

vrste gnojil. 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

88 UL L 304, 21.11.2003, str. 1.



Zato se Uredba (ES) št. 2003/2003 spremeni:

(1) v členu 29 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 31a v zvezi s spremembo prilog I do IV zaradi 

prilagoditve in posodobitve merilnih metod, metod vzorčenja in analiznih 

metod, pri čemer, kjer je mogoče, uporabi evropske standarde. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 31a tudi v zvezi s spremembo prilog I do IV zaradi 

določitve ukrepov nadzora iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena ter členov 8, 

26 in 27. Navedeni akti zlasti obravnavajo vprašanje pogostosti 

potrebnega ponavljanja preskusov, kot tudi ukrepe, ki zagotavljajo, da je 

gnojilo, dano na trg, enako preskušenemu gnojilu.“;



(2) člen 31 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: 

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 31a v zvezi s spremembo Priloge I, da se 

vključijo nove vrste gnojil.“;

(b) odstavek 4 se črta;

(3) vstavi se naslednji člen 31a:

„Člen 31a

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 29(4) in člena 31(1) 

se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 255]



3. Prenos pooblastila iz člena 29(4) in člena 31(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 29(4) in členom 31(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.“



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

inšpekcijskih pregledih in preverjanju dobre laboratorijske prakse (DLP)89

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

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe:

za spremembo navedene direktive za reševanje sporov v zvezi z skladnostjo z 

DLP;

za spremembo besedila potrditve iz navedene direktive; 

za spremembo Priloge I k navedeni direktivi zaradi upoštevanja tehničnega 

napredka.

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

89 UL L 50, 20.2.2004, str. 28.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2004/9/ES 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 v zvezi s spremembo te direktive za reševanje zadev 

iz odstavka 1.“;

(2) vstavi se naslednji člen 6a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(3) in členom 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) odstavek 3 člena 7 se črta;

(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 v zvezi s spremembo:

(a) ubeseditve iz člena 2(2)

(b) Priloge I zaradi upoštevanja tehničnega napredka.“ 



88. Direktiva 2004/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o 

usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi načel dobre laboratorijske 

prakse ter preverjanju njihove uporabe pri preskusih kemičnih snovi90

Za zagotovitev potrebnih tehničnih prilagoditev Direktive 2004/10/ES bi bilo treba 

na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s spremembo Priloge I k navedeni direktivi, da se prilagodi 

tehničnemu napredku, kar zadeva načela dobre laboratorijske prakse, in v zvezi s 

spremembo navedene direktive, da se uvedejo potrebne tehnične prilagoditve. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

90 UL L 50, 20.2.2004, str. 44.



Zato se Direktiva 2004/10/ES spremeni:

(1) člen 3a se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 3a

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 3b v zvezi s spremembo Priloge I, da se prilagodi tehničnemu 

napredku, kar zadeva načela DLP.“;



(2) vstavi se naslednji člen 3b:

„Člen 3b

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu. 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3a in člena 5(2) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 256]



3. Prenos pooblastila iz člena 3a in člena 5(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3a in členom 5(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 4 se črta;

(4) v členu 5(2) se tretji in četrti pododstavek nadomestita z naslednjim:

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

s členom 3b v zvezi s spremembo te direktive, da se uvedejo potrebne tehnične 

prilagoditve.“. 



89. Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih 

ter spremembah Direktive 95/16/ES91

Za upoštevanje novih dognanj bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

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.

91 UL L 157, 9.6.2006, str. 24.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2006/42/ES 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 21a v zvezi s spremembo Priloge V, da se posodobi 

okvirni seznam varnostnih komponent.“;

(2) v členu 9(3) se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim besedilom:

„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).“; 



(3) vstavi se naslednji člen 21a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.“;



(4) 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).“



90. Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o 

storitvah na notranjem trg92

Za zagotovitev hitre tehnične prilagoditve Direktive 2006/123/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi dopolnitvijo navedene direktive s skupnimi merili in nekaterimi roki. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

92 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.



Zato se Direktiva 2006/123/ES spremeni:

(1) v členu 23 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Za izvajanje odstavka 1 lahko Komisija v skladu s postopkom iz 

člena 40(2) pripravi seznam storitev, na katere se nanaša odstavek 1 tega 

člena. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 39a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

skupnih meril, ki za namene zavarovanj ali jamstev iz odstavka 1 tega 

člena določijo, kaj je primerno glede na naravo in obseg tveganja.“; 

[Sprememba 257]



(2) člen 36 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 36

Delegirani in izvedbeni akti

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 39a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo rokov iz členov 28 

in 35. [Sprememba 258]

Komisija z izvedbenimi akti sprejme tudi praktične rešitve za izmenjavo 

informacij med državami članicami po elektronski poti ter zlasti določbe 

o interoperabilnosti informacijskih sistemov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom iz člena 40(2).“;



(3) vstavi se naslednji člen 39a:

„Člen 39a

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 23(4) in člena 36 se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 259]



3. Prenos pooblastila iz člena 23(4) in člena 36 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 23(4) in členom 36, začne 

veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 

dveh 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 tri 

mesece. [Sprememba 260]

_______________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(4) odstavek 3 člena 40 se črta.



91. Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 

o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), 

o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES 

ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 

ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 

93/105/ES in 2000/21/ES93

Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe:

za spremembo Uredbe (ES) št. 1907/2006 v zvezi s spremembo odstotka 

dokumentacije, izbrane za preverjanje skladnosti, in v zvezi s spremembo ali 

vključitvijo nadaljnjih kriterijev za njen izbor;

za spremembo prilog k navedeni direktivi v nekaterih primerih; 

[Sprememba 261]

za dopolnitev navedene uredbe s pravili glede testnih metod.

93 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Zato se Uredba (ES) št. 1907/2006 spremeni:

(1) v členu 13 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim: 

„2. Metode iz odstavka 1 se redno pregledujejo in izboljšujejo, da se zmanjša 

število testiranj na vretenčarjih in število udeleženih živali. Komisija čim 

prej in po posvetu z ustreznimi interesnimi skupinami po potrebi 

spremeni Uredbo Komisije (ES) št. 440/2008* in po potrebi tudi priloge 

k tej uredbi, da se nadomesti, zmanjša in izboljša testiranje na živalih. Za 

ta namen se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 131a v zvezi s spremembo navedene uredbe 

Komisije in prilog k navedeni uredbi. 



3. Če se za pridobitev informacij o intrinzičnih lastnostih snovi zahtevajo 

testi, se ti izvedejo v skladu s testnimi metodami iz uredbe Komisije ali 

v skladu z drugimi mednarodnimi testnimi metodami, ki jih Komisija ali 

Agencija priznava kot enakovredne. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 131a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

testnih metod. [Sprememba 262]

Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi se lahko pridobijo v skladu 

z drugimi testnimi metodami, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge XI.

____________________

* Uredba Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi 

testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 

kemikalij (REACH) (UL L 142, 31.5.2008, str. 1).“;



(2) v členu 41 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 131a po posvetovanju z Agencijo v zvezi s spremembo 

te uredbe s spremembo odstotka izbrane dokumentacije ter spremembo s 

posodobitvijo ali vključitvijo nadaljnjih kriterijev v odstavku 5.“; 

[Sprememba 263]

(3) člen 58 se spremeni:

(a) v odstavku 1 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 131a v zvezi s spremembo Priloge XIV, da se vključijo 

snovi iz člena 57. Ti akti morajo za vsako snov vsebovati naslednje 

podatke:“;

(b) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 131a v zvezi s 

spremembo Priloge XIV, da se odstranijo snovi, ki na podlagi 

novih informacij ne izpolnjujejo več kriterijev iz člena 57.“;



(4) v členu 68 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 131a v zvezi s 

spremembo Priloge XVII, da se uvedejo nove omejitve ali prilagodijo 

veljavne omejitve za proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet snovi kot 

take, v pripravkih ali izdelkih v skladu s postopkom iz členov 69 do 73, 

če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali dajanja v promet izhaja 

nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali okolje, ki ga je treba 

obravnavati v celi Uniji. Vsak takšen akt upošteva socialno-ekonomski 

vpliv omejitve, vključno z razpoložljivostjo drugih možnosti.

Prvi pododstavek se ne uporablja za uporabo snovi kot na mestu 

izoliranega intermediata.



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

skladu s členom 131a v zvezi s spremembo Priloge XVII glede omejitev 

potrošniške uporabe v zvezi s snovmi kot takimi, v pripravku ali 

v izdelku, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot rakotvorne, mutagene 

ali strupene za razmnoževanje iz skupine 1A ali 1B in ki bi jih lahko 

potrošniki uporabili. Členi 69 do 73 se ne uporabljajo.“;

(4a) v členu 73 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 131a za dopolnitev te uredbe s končno odločitvijo o 

spremembi Priloge XVII.“ [Sprememba 264]

(5) člen 131 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 131

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 131a v zvezi s spremembo prilog.“; 



(6) vstavi se naslednji člen 131a:

„Člen 131a

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(2) in (3), 

člena 41(7), člena 58(1) in (8), člena 68(1) in (2), člena 73(2), člena 131 

ter člena 138(9) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih 

let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja.



3. Prenos pooblastila iz člena 13(2) in (3), člena 41(7), člena 58(1) in (8), 

člena 68(1) in (2), člena 73(2), člena 131 ter člena 138(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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 13(2) in (3), členom 41(7), 

členom 58(1) in (8), členom 68(1) in (2), členom 73(2), členom 131 ter 

členom 138(9), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega 

roka tako Evropski parlament in 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.“; [Sprememba 265]

(7) odstavek 4 člena 133 se črta;



(8) člen 138 se spremeni:

(a) odstavek 5 se črta;

(b) v odstavku 9 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 131a v zvezi s spremembo navedenih zahtev glede 

testiranja na podlagi takšnega pregleda ob hkratnem zagotavljanju visoke 

ravni varovanja zdravja in okolja.“



92. Direktiva 2009/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

skupnih določbah za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole94

Za potrebno tehnično prilagoditev Direktive 2009/34/ES bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

94 UL L 106, 28.4.2009, str. 7.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



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. 

Zato se Direktiva 2009/34/ES spremeni:

(1) odstavek 3 člena 5 se črta;

(2) člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 16a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se prilagodita tehničnemu 

napredku.“;



(3) vstavi se naslednji člen 16a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 16, 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 17 se črta.



93. Direktiva 2009/43/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 

poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti95

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 v zvezi s prejemanjem aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

95 UL L 146, 10.6.2009, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2009/43/ES 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 v 

zvezi s 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).“;



(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 v zvezi s spremembo seznama obrambnih proizvodov iz Priloge, 

tako da se natančno sklada s skupnim seznamom vojaške opreme 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 13a in 13b:

„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 4(3) in člena 13 se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te 

uredbe Omnibus].

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. 



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(3) in členom 13, začne veljati 

le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v 

roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in 

Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in Svet obvestila 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.“;

(4) člen 14 se črta.



94. Direktiva 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 

varnosti igrač96

Za uskladitev ravni varnosti igrač v vseh državah članicah ter odstranitev ovir pri 

trgovanju z igračami med državami članicami bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo:

Priloge I, točk 11 in 13 dela III Priloge II ter Priloge V k Direktivi 2009/48/ES, 

da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu razvoju;

dodatka C k Prilogi II k navedeni direktivi, da se določijo specifične mejne 

vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, ki so namenjene otrokom, 

mlajšim od 36 mesecev, ali v drugih igračah, ki so namenjene temu, da jih 

otroci dajejo v usta;

dodatka A k Prilogi II k navedeni direktivi, da se določijo dovoljene uporabe v 

igračah snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene 

za razmnoževanje, iz kategorij 1A, 1B ali 2 iz Uredbe (ES) št. 1272/2008.

96 UL L 170, 30.6.2009, str. 1.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2009/48/ES spremeni:

(1) člen 46 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 46

Spremembe prilog

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

skladu s členom 46a v zvezi s spremembo Priloge I, točk 11 in 13 dela III 

Priloge II ter Priloge V, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu 

razvoju.



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

skladu s členom 46a v zvezi s spremembo dodatka C k Prilogi II, da se 

določijo specifične mejne vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v 

igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, 

ali v drugih igračah, namenjenih temu, da jih otroci dajejo v usta, pri tem 

pa upošteva zahteve za embalažo živil iz Uredbe (ES) št. 1935/2004 in 

povezane posebne ukrepe za nekatere materiale ter razlike med igračami 

in materiali, ki so v stiku z živili.

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 46a v zvezi s spremembo dodatka A k Prilogi II k 

navedeni direktivi, da se določijo dovoljene uporabe v igračah snovi ali 

zmesi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za 

razmnoževanje, iz kategorij 1A, 1B ali 2 iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 in 

ki jih je ocenil ustrezni znanstveni odbor.“;



(2) vstavi se naslednji člen 46a:

„Člen 46a

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 46 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 266]



3. Prenos pooblastila iz člena 46 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 46, začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh 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 tri mesece. 

[Sprememba 267]

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 47 se črta.



95. 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/ES97

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 79/2009 tehničnemu napredku, kar zadeva varnost 

vozil s pogonom na vodik, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

97 UL L 35, 4.2.2009, str. 32.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 79/2009 spremeni:

(1) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Prenos pooblastil

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12a glede tehničnega napredka v zvezi s: 

(a) podrobnimi pravili za preskusne postopke iz prilog II do V;

(b) podrobnimi pravili za vgradnjo sestavnih delov vodikovega sistema in 

vodikovih sistemov iz Priloge VI;

(c) podrobnimi pravili za varno in zanesljivo delovanje sestavnih delov 

vodikovega sistema in vodikovih sistemov iz člena 5;



(d) specifikacijami 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 vodikovih 

sestavnih delov in sistemov;

(iv) varnostnimi zahtevami integriranega sistema, ki zajemajo vsaj 

ugotavljanje puščanja, in zahtev v zvezi s plinom za splakovanje;

(v) električnimi izolacijami in električno varnostjo; 

(e) upravnimi določbami za ES-homologacijo vozil s pogonom na vodik, 

sestavnih delov vodikovega sistema in vodikovih sistemov;

(f) pravili o informacijah, ki jih morajo proizvajalci zagotoviti za namene 

homologacije in pregledov iz člena 4(4) in (5);



(g) podrobnimi pravili za označevanje ali druge načine jasne in hitre 

identifikacije vozil na vodikov pogon iz točke 16 Priloge VI

ter

(h) drugimi ukrepi, potrebnimi za uporabo te uredbe.

(2) vstavi se naslednji člen 12a:

„Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 12 se Komisiji podeli 

za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.

_________________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 13 se črta.



96. 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/ES98

Za prilagoditev Direktive 2009/81/ES hitremu tehničnemu, gospodarskemu in 

regulativnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo pragov zneskov za 

naročila, tako da se ti prilagodijo pragovom iz Direktive 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta99, 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

98 UL L 216, 20.8.2009, str. 76.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.
99 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).



Zato se Direktiva 2009/81/ES spremeni: 

(1) 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 v zvezi s 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.“;



(2) v členu 69 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 66a v zvezi s spremembo:

(a) referenčnih številk nomenklature CPV, navedenih v prilogah I in II, 

če to ne spreminja pomembnega 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.“;



(3) vstavita se naslednja člena 66a in 66b:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 68(1) in členom 69(2), začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem 

aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu 

in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in 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.

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.“;

(6) odstavka 3 in 4 člena 67 se črtata.



97. Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, 

povezanih z energijo100

Za izboljšanje vpliva z energijo povezanih izdelkov na okolje in povečanje 

prihrankov energije bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo Direktive 2009/125/ES s 

posebnimi zahtevami za okoljsko primerno zasnovo za nekatere okoljske vidike, ki 

imajo znaten vpliv na okolje. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

100 UL L 285, 31.10.2009, str. 10.



Zato se Direktiva 2009/125/ES spremeni:

(1) člen 15 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Če izdelek izpolnjuje merila iz odstavka 2, zanj velja delegirani akt 

ali ukrep za samoreguliranje v skladu z odstavkom 3(b). 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje takšnih 

delegiranih aktov v skladu s členom 18a z dopolnitvijo te 

direktive.“; [Sprememba 268]

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija pri pripravi delegiranega akta upošteva:

(a) okoljske prioritete Unije, na primer tiste, ki jih navaja Sklep 

št. 1600/2002/ES ali Evropski program Komisije za 

podnebne spremembe (ECCP);

(b) ustrezno zakonodajo Unije in samoreguliranje, na primer 

prostovoljne sporazume, ki naj bi glede na oceno v skladu s 

členom 17 prispevali k hitrejšemu doseganju ciljev politke ali 

nižjim stroškom kot obvezne zahteve.“;



(c) odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:

„10. Delegirani akt, ki določa zahteve o okoljsko primerni zasnovi 

izdelkov, kadar je primerno, vključuje določbe o uravnoteženi 

obravnavi različnih okoljskih vidikov. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje takšnih delegiranih aktov v skladu s 

členom 18a z dopolnitvijo te direktive.“; [Sprememba 269]

(2) v členu 16(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 18a v zvezi s sprejetjem navedenih ukrepov z dopolnitvijo te 

direktive.“; [Sprememba 270]



(3) vstavi se naslednji člen 18a:

„Člen 18a

Delegirani akti

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(1) in člena 16(2) 

se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 271]



3. Prenos pooblastila iz člena 15(1) in člena 16(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 15(1) in členom 16(2), začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem 

aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu 

in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in 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.“;

(6) tretji odstavek člena 19 se črta.



98. Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov 

ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka 

vozila101

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 661/2009 tehničnemu napredku bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s spremembo nekaterih mejnih vrednosti in Priloge IV ter v zvezi z 

dopolnitvijo navedene uredbe s tehničnimi zahtevami za motorna vozila, sisteme, 

sestavne dele in samostojne tehnične enote, 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov. 

101 UL L 200, 31.7.2009, str. 1.



Zato se Uredba (ES) št. 661/2009 spremeni:

(1) naslov poglavja IV se nadomesti z naslednjim:

„Prenos pooblastil“;



(2) člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Prenos pooblastil 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 14a za spremembo te uredbe zaradi tehničnega napredka v zvezi s z 

določitvijo:

(a) ukrepov, ki spreminjajo mejne vrednosti za kotalni upor in kotalni hrup 

pnevmatik iz delov B in C Priloge II, če je to potrebno zaradi sprememb 

preskusnih postopkov, ne da bi se znižala obstoječa raven zaščite 

okolja;

(b) ukrepov za spremembo Priloge IV, da bo vsebovala pravilnike 

UN/ECE, ki jih je treba upoštevati v skladu s členom 4(4) Sklepa 

97/836/ES.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 14a za dopolnitev te uredbe zaradi tehničnega napredka z 

določitvijo:

(a) podrobnimi pravili podrobnih pravil za posebne postopke, preskuse in 

tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov, 

sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot ob upoštevanju določb 

členov od 5 do 12;



(b) podrobnimi pravili podrobnih pravil o varnostnih zahtevah za vozila, 

namenjena za cestni prevoz nevarnega blaga v državah članicah ali med 

njimi, ob upoštevanju pravilnika UN/ECE 105;

(c) natančnejšo opredelitvijo natančnejše opredelitve fizičnih značilnosti in 

zahtev glede učinkovitosti, ki jih mora imeti pnevmatika, opredeljena kot 

„pnevmatika za posebno uporabo“, „profesionalna terenska pnevmatika“, 

„ojačana pnevmatika“, „pnevmatika za visoko obremenitev“, „zimska 

pnevmatika“, „zasilna rezervna pnevmatika tipa T“ ali „pnevmatika za 

pogonsko os“, v skladu s točkami 8 do 13 drugega odstavka člena 3;

(d) ukrepi, ki spreminjajo mejne vrednosti za kotalni upor in kotalni hrup 

pnevmatik iz delov B in C Priloge II, če je to potrebno zaradi sprememb 

preskusnih postopkov, ne da bi se znižala obstoječa raven zaščite okolja;

(e) podrobnimi pravili podrobnih pravil o postopku za ugotavljanje hrupa 

pnevmatik iz točke 1 dela C Priloge II;



(f) ukrepi za spremembo Priloge IV, da bo vsebovala pravilnike UN/ECE, ki 

jih je treba upoštevati v skladu s členom 4(4) Sklepa 97/836/ES. 

(g) upravnimi določbami upravnih določb za posebne postopke, preskuse in 

tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil, njihovih priklopnikov, 

sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot ob upoštevanju določb 

členov od 5 do 12;

(h) ukrepi ukrepov za izvzetje nekaterih vozil ali razredov vozil kategorij 

M2, M3, N2 in N3 iz obveznosti namestitve sistemov za pomoč vozniku 

iz člena 10, če je bilo po analizi stroškov in koristi ter ob upoštevanju 

vseh zadevnih varnostnih vidikov dokazano, da ti sistemi niso primerni 

za omenjena vozila oziroma razrede vozil; 

(i) drugimi ukrepi, potrebnimi drugih ukrepov, potrebnih za uporabo te 

uredbe.“; [Sprememba 272]



(2) vstavi se naslednji člen 14a:

„Člen 14a

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejetje sprejemanje delegiranih aktov iz člena 14 se 

Komisiji podeli prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let 

od datuma... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. [Sprememba 273]



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.



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 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 tri mesece. 

[Sprememba 274]

____________________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 15 se črta. 



99. Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih102 

Za zagotovitev prilagoditve Uredbe (ES) št. 1223/2009 tehničnemu in znanstvenemu 

napredku bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe: 

– za spremembo opredelitev nanomaterialov v navedeni uredbi;

– za spremembo navedene uredbe v zvezi z zahtevami glede priglasitve;

– za spremembo navedene uredbe, da se razširi obseg Priloge IV na izdelke za 

barvanje las;

– za spremembo prilog k navedeni uredbi v zvezi s snovmi, ki so razvrščene kot 

rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje; 

– za spremembo informacij za priglasitev v navedeni uredbi ter za spremembo 

prilog II in III v zvezi z nanomateriali;

102 UL L 342, 22.12.2009, str. 59.



– za spremembo prilog II do VI k navedeni uredbi, kadar obstaja morebitno 

tveganje za zdravje ljudi zaradi uporabe snovi v kozmetičnih izdelkih, ki ga je 

treba obravnavati na ravni celotne Unije;

– za spremembo prilog III do VI in VIII k navedeni uredbi z namenom 

prilagoditve prilog tehničnemu in znanstvenemu napredku;

– za dopolnitev navedene uredbe s seznamom skupnih meril za navedbe; 

– za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanj od prepovedi testiranja na 

živalih v primeru, da se pojavijo resne težave v zvezi z varnostjo obstoječe 

kozmetične sestavine. [Sprememba 275]

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje relevantnih določb Uredbe (ES) 

št. 1223/2009 v zvezi z odstopanji pri testiranjih na živalih bi bilo treba na Komisijo 

prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje odločitev o odobritvi odstopanj od 

prepovedi testiranja na živalih. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo 

(EU) št. 182/2011. [Sprememba 276]

Zato se Uredba (ES) št. 1223/2009 spremeni:

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

„3. Glede na različne opredelitve nanomaterialov, ki so jih objavili različni 

organi, ter ob upoštevanju stalnega tehničnega in znanstvenega razvoja 

na področju nanotehnologij, se na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a v zvezi s 

spremembo odstavka 1(k), da se navedena točka popravi in prilagodi 

tehničnemu in znanstvenemu napredku ter opredelitvam, ki so bile 

naknadno sprejete na mednarodni ravni.“;



(2) v členu 13 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 31a v zvezi s spremembo odstavkov 1 do 7 tega člena z 

dodajanjem zahtev, pri čemer se upoštevajo tehnični in znanstveni 

napredek ter posebne potrebe, ki zadevajo nadzor trga.“;

(3) v členu 14 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Razen, če se Komisija odloči, da bo razširila obseg Priloge IV na izdelke 

za barvanje las, takšni izdelki ne smejo vsebovati barvil, namenjenih za 

barvanje las, razen tistih, naštetih v Prilogi IV, in barvil, namenjenih za 

barvanje las, ki so tam našteti, vendar se ne uporabljajo v skladu s pogoji 

iz navedene priloge. 

Za sprejetje odločitve iz prvega pododstavka se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31a v 

zvezi s spremembo Priloge IV.“;



(4) člen 15 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. V kozmetičnih izdelkih je prepovedano uporabljati snovi, ki so 

razvrščene kot CMR, kategorije 2, v okviru dela 3 Priloge VI 

k Uredbi (ES) št. 1272/2008. 

Vendar pa se snov, razvrščena v kategorijo 2 lahko uporablja v 

kozmetičnih izdelkih, če jo je SCCS ocenil in ugotovil, da je varna 

za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

Za namene tega odstavka se na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 31 a v zvezi s 

spremembo prilog k tej uredbi.“; 



(b) v odstavku 2 se četrti in peti pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Za namene tega odstavka Komisija v 15 mesecih po vključitvi zadevnih 

snovi v del 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 sprejme delegirane 

akte v skladu s členom 31a v zvezi s spremembo prilog k tej uredbi. 

Kadar je v primeru tveganja za zdravje ljudi zaradi uporabe snovi v 

kozmetičnih izdelkih to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz 

člena 31b.“;



(5) člen 16 se spremeni:

(a) odstavka 6 in 7 se nadomestita z naslednjim:

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 31a v zvezi s spremembo prilog II in III ob 

upoštevanju mnenja SCCS in ob morebitnem tveganju za zdravje 

ljudi, vključno kadar je na voljo premalo podatkov.

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da ob upoštevanju tehničnega 

in znanstvenega napredka sprejme delegirane akte v skladu s 

členom 31a v zvezi s spremembo odstavka 3 z dodajanjem 

zahtev.“;

(b) odstavek 8 se črta; 

(c) odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9. Kadar je v primeru tveganja za zdravje ljudi zaradi uporabe snovi v 

kozmetičnih izdelkih to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi odstavkov 6 in 7, uporabi 

postopek iz člena 31b.“;



(6) v členu 18(2) se deveti pododstavek nadomesti z naslednjim: 

„Ukrepi Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov 

v skladu s členom 31a za dopolnitev te uredbe z odobritvijo odstopanja iz 

šestega pododstavka se sprejmejo z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 32(2).“; [Sprememba 277]

(7) v členu 20(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po posvetovanju s SCCS ali drugimi 

zadevnimi organi ter ob upoštevanju določb Direktive 2005/29/ES sprejme 

delegirane akte v skladu s členom 31a za dopolnitev te uredbe v zvezi z 

določitvijo seznama skupnih meril za navedbe, ki se lahko uporabljajo v zvezi 

s kozmetičnimi izdelki.“; [Sprememba 278]



(8) člen 31 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 31

Sprememba prilog

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da ob morebitnem tveganju za 

zdravje ljudi zaradi uporabe snovi v kozmetičnih izdelkih, ki ga je treba 

obravnavati na ravni celotne Unije, po posvetovanju s SCCS sprejme 

delegirane akte v skladu s členom 31a v zvezi s spremembo prilog II do 

VI.

Kadar je v primeru morebitnega tveganja za zdravje ljudi zaradi uporabe 

snovi v kozmetičnih izdelkih to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se 

za delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka, uporabi postopek iz 

člena 31b.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po posvetovanju s SCCS sprejme 

delegirane akte v skladu s členom 31a v zvezi s spremembo prilog III do 

VI in VIII, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.



3. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po posvetovanju s SCCS sprejme 

delegirane akte v skladu s členom 31a v zvezi s spremembo Priloge I, 

kadar je to potrebno za zagotavljanje varnosti kozmetičnih izdelkov, ki so 

dani na trg.“;

(9) vstavita se naslednja člena 31a in 31b:

„Člen 31a

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 2(3), člena 13(8), 

člena 14(2), člena 15(1) in (2), člena 16(8) in (9), člena 18(2), člena 

20(2) ter člena 31(1), (2) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja.



3. Prenos pooblastila iz člena 2(3), člena 13(8), člena 14(2), člena 15(1) in 

(2), člena 16(8) in (9), člena 18(2), člena 20(2) ter člena 31(1), (2) in (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 o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 2(3), členom 13(8), 

členom 14(2), členom 15(1) in (2), členom 16(8) in (9), členom 18(2), 

členom 20(2) ter členom 31(1), (2) in (3), začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet 

obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca. 

[Sprememba 279]

Člen 31b

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 31a(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) odstavka 3 in 4 člena 32 se črtata. 



X. Pravosodje in potrošniki 

100. 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)103

Za upoštevanje tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in novih odkritij bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s tehnično spremembo 

Priloge 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

103 UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 92/85/EGS spremeni: 

(1) v členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 13a v zvezi s tehnično spremembo Priloge I, da se 

upoštevajo tehnični napredek, spremembe mednarodnih predpisov ali 

specifikacij in nova odkritja.

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za noseče delavke, 

delavke, ki so pred kratkim rodile, ali delavke, ki dojijo, to potrebno iz 

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

odstavka, uporabi postopek iz člena 13b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 13a in 13b: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

3. Prenos pooblastila iz člena 13(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 13(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 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.“



101. Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 

potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS104 

Za posodobitev Direktive 2008/48/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

104 UL L 133, 22.5.2008, str. 66.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2008/48/ES 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 v zvezi s 

spremembo tega člena in Priloge I, da se dodajo dodatne predpostavke, 

potrebne za izračun efektivne obrestne mere, ali spremenijo obstoječe.“;



(2) vstavi se naslednji člen 24a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus]. 

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 19(5), 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 25 se črta. 



XI. Mobilnost in promet

102. Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih 

predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva105

Za prilagoditev Uredbe (EGS) št. 3922/91 znanstvenemu in tehničnemu napredku bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo Priloge 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

105 UL L 373, 31.12.1991, str. 4.



Zato se Uredba (EGS) št. 3922/91 spremeni:

(1) v členu 11 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 11a v zvezi s spremembo Priloge III, da se prilagodi 

znanstvenemu in tehničnemu napredku.

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

sprejete v skladu s tem odstavkom, uporabi postopek iz člena 11b.“;



(2) vstavita se naslednja člena 11a in 11b:

„Člen 11a

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(1) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 280]



3. Prenos pooblastila iz člena 11(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. Pred sprejetjem delegiranega akta se Komisija posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenuje vsaka država članica v skladu z načeli iz 

Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11(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 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 12b(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) odstavka 3 in 4 člena 12 se črtata. 



103. Direktiva Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o enotnih postopkih kontrol cestnega 

prevoza nevarnega blaga106

Za prilagoditev Direktive 95/50/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni direktivi, zlasti da se upoštevajo 

spremembe Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta107. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

106 UL L 249, 17.10.1995, str. 35.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.
107 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).



Zato se Direktiva 95/50/ES spremeni:

(1) člen 9a se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 9a

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 9aa v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo znanstvenemu in 

tehničnemu napredku na področjih, zajetih v tej direktivi, 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 9aa: 

„Člen 9aa

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu. 

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

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus]. 

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. 



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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.



104. Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega 

varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in več108 

Za prilagoditev Direktive 97/70/ES razvoju mednarodnega prava bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s spremembo navedene direktive, da se upoštevajo poznejše spremembe 

Torremolinoškega protokola, in v zvezi z njeno dopolnitvijo s sprejemanjem določb 

za harmonizirano razlago tistih določb Priloge k Torremolinoškemu protokolu, ki 

so bile prepuščene presoji uprav posameznih pogodbenic. 

Da bi se zagotovila zaščita standardov Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za spremembo te 

direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila vse spremembe 

Torremolinoškega protokola, če bi na podlagi ocene Komisije obstajalo očitno 

tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, 

preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na 

ladjah, določen z zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo.

108 UL L 34, 9.2.1998, str. 1.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov. [Sprememba 281]

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 97/70/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje določb za usklajeno razlago 

tistih določb Priloge k Torremolinoškemu protokolu, ki so bile prepuščene presoji 

uprav posameznih pogodbenic, če je to potrebno za zagotavljanje njihove enotne 

uporabe v Uniji. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011. [Sprememba 282]



Zato se Direktiva 97/70/ES spremeni:

(1) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Delegirani in izvedbeni akti

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

skladu s členom 8a v zvezi s spremembo členov 2, 3, 4, 6 in 7 ter prilog, 

da bi se za namene te direktive upoštevale poznejše spremembe 

Torremolinoškega protokola.

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te 

direktive, da določi harmonizirano usklajeno razlago določb Priloge k 

Torremolinoškemu protokolu, ki so bile prepuščene presoji uprav 

posameznih pogodbenic, če je to potrebno za zagotavljanje njihove 

enotne uporabe v Uniji. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 9(2). [Sprememba 283]



3. Spremembe mednarodnega akta iz člena 2(4) se lahko v skladu s členom 

5 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002* izvzamejo 

s področja uporabe te direktive. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi s 

spremembo te direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila 

kakršne koli spremembe mednarodnega akta iz člena 2(4), če na 

podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno 

spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja 

onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, 

določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s 

to zakonodajo.

__________________

* 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 ladij (UL L 324, 

29.11.2002, str. 1).“; [Sprememba 284]



(2) vstavi se naslednji člen 8a:

„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(1) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastil najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 285]



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. [Sprememba 286]

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. [Sprememba 287]

_____________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) odstavek 3 člena 9 se črta.



105. Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o 

pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora109 

Za izboljšanje režima, uvedenega z Direktivo 2000/59/ES, in za prilagoditev 

navedene direktive razvoju drugih instrumentov Unije in mednarodnih instrumentov 

bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe: 

za spremembo navedene direktive, da se prilagodijo sklici na instrumente Unije 

in instrumente IMO, da se uskladijo z ukrepi Unije ali IMO, ki so začeli veljati;

za spremembo prilog k navedeni direktivi. 

109 UL L 332, 28.12.2000, str. 81.



Da bi se zagotovila zaščita standardov Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme 

akte v zvezi s spremembo navedene direktive, da bi iz njenega področja uporabe 

izključila vse spremembe Konvencije Marpol 73/78, če na podlagi ocene Komisije 

obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard 

pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za 

življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da 

sprememba ni skladna s to zakonodajo. [Sprememba 288]

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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Zato se Direktiva 2000/59/ES spremeni:

(1) vstavi se naslednji člen 13a:

„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 15 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 289]



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. 



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.“;

(2) člen 14 se črta;



(3) člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Spremembe

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

skladu s členom 13a v zvezi s spremembo sklicev na instrumente Unije 

in instrumente IMO v tej direktivi, da se uskladijo z ukrepi Unije ali 

IMO, ki so začeli veljati, kolikor te spremembe ne razširjajo področja 

uporabe te direktive.

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

skladu s členom 13a v zvezi s spremembo prilog, kjer je potrebno, da se 

izboljša režim, ki ga uvaja ta direktiva, kolikor te spremembe ne 

razširjajo področja uporabe te direktive.



3. Spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 2 se lahko v skladu s 

členom 5 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002* 

izvzamejo s področja uporabe te direktive. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v 

zvezi s spremembo te direktive, da bi iz njenega področja uporabe 

izključila kakršno koli spremembo mednarodnega instrumenta iz člena 

2, če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z 

mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, 

preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in 

delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da 

sprememba ni skladna s to zakonodajo.

_______________________

* 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 ladij (UL L 324, 

29.11.2002, str. 1).“; [Sprememba 290]



106. Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o 

določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za 

prevoz razsutega tovora110 

Za prilagoditev Direktive 2001/96/ES razvoju pravil Unije in mednarodnih pravil ter 

za izboljšanje veljavnih postopkov bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene 

direktive glede:

nekaterih opredelitev;

sklicevanj na mednarodne konvencije in kodekse ter na resolucije in okrožnice 

IMO, sklicevanj na standarde ISO in sklicevanj na instrumente Unije ter 

njihove priloge; 

postopkov med ladjami za prevoz razsutega tovora in terminali; 

nekaterih obveznosti glede poročanja. 

110 UL L 13, 16.1.2002, str. 9.



Da bi se zagotovila zaščita standardov Unije, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo navedene direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila vse 

spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 3 te direktive, če na podlagi ocene 

Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal 

standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva 

pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo Unije, ali da 

sprememba ni skladna s to zakonodajo. [Sprememba 291]

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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Zato se Direktiva 2001/96/ES spremeni:

(1) člen 14 se črta;

(2) člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Spremembe

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

skladu s členom 15a v zvezi s spremembo opredelitev pojmov iz točk od 

1 do 6 in od 15 do 18 člena 3, sklicevanj na mednarodne konvencije in 

kodekse ter na resolucije in okrožnice IMO, sklicevanj na standarde ISO, 

sklicevanj na instrumente Unije, da se uskladijo z mednarodnimi 

instrumenti in instrumenti Unije, ki so bili sprejeti, spremenjeni ali so 

začeli veljati po sprejetju te direktive, pod pogojem, da se področje 

uporabe te direktive s tem ne razširi.



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

skladu s členom 15a v zvezi s spremembo člena 8 glede postopkov med 

ladjami za prevoz razsutega tovora in terminali, obveznosti glede 

poročanja iz člena 11(2) ter prilog, pod pogojem, da takšni akti ne 

razširjajo področja uporabe te direktive.

3. Spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 3 se lahko v skladu s 

členom 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 izvzamejo s področja uporabe te 

direktive.Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s spremembo te 

direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila kakršno koli 

spremembo mednarodnega instrumenta iz člena 3, če na podlagi ocene 

Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo 

znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij 

ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko 

zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo. 

[Sprememba 292]

____________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“; [Sprememba 293]



(3) vstavi se naslednji člen 15a: 

„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 nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 294]



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. 



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.“;



107. 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/EGS111 

Za prilagoditev Direktive 2002/59/ES razvoju prava Unije in mednarodnega prava 

ter izkušnjam z njenim izvajanjem bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo:

sklicevanja na instrumente Unije in 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. 

111 UL L 208, 5.8.2002, str. 10.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2002/59/ES spremeni:

(1) člen 27 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 27

Spremembe

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

skladu s členom 27a v zvezi s spremembo sklicevanj na instrumente 

Unije in instrumente IMO v tej direktivi ter opredelitev iz člena 3 in 

prilog, da se uskladijo z določbami prava Unije ali mednarodnega prava, 

ki so bile sprejete, spremenjene ali so začele veljati, kolikor te 

spremembe ne razširjajo področja uporabe te direktive.



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

skladu s členom 27a v zvezi s spremembo prilog I, III in IV glede na 

tehnični napredek in izkušnje s to direktivo, kolikor te spremembe ne 

razširjajo področja uporabe te direktive.“;

(2) vstavi se naslednji člen 27a:

„Člen 27a

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 27 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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. 

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.



108. 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 

ladij112 

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 za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

112 UL L 324, 29.11.2002, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 2099/2002 spremeni:

(1) odstavek 3 člena 3 se črta;

(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 v zvezi s spremembo člena 2(2), da se vključi sklicevanje na akte 

Unije o prenosu pooblastil na COSS, ki so začeli veljati po sprejetju te 

uredbe.“;



(3) vstavi se naslednji člen 7a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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. 

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.“



109. Direktiva 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o 

posebnih zahtevah glede stabilnosti RO-RO potniških ladij113

Za prilagoditev Direktive 2003/25/ES tehničnemu napredku, razvoju na mednarodni 

ravni ter izkušnjam z njenim izvajanjem bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

113 UL L 123, 17.5.2003, str. 22.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2003/25/ES 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 v zvezi s spremembo prilog zaradi upoštevanja razvoja na 

mednarodni ravni, zlasti v Mednarodni pomorski organizaciji (IMO), ter zaradi 

izboljšanja učinkovitosti te direktive na podlagi pridobljenih izkušenj in 

tehničnega napredka.“;

(2) vstavi se naslednji člen 10a:

„Člen 10a 

Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 je preneseno na 

Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

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

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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.



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.



110. 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/EGS114

Za prilagoditev Direktive 2003/59/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

114 UL L 226, 10.9.2003, str. 4.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2003/59/ES spremeni:

(1) člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu napredku

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 11a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se prilagodita 

znanstvenemu in tehničnemu napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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.



111. Uredba (ES) št. 782/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o 

prepovedi organokositrnih spojin na ladjah115

Za nadaljnji razvoj nadzora škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe: 

za spremembo sklicevanj na konvencijo AFS, spričevala AFS, deklaracije AFS 

in izjave o skladnosti AFS v Uredbi (ES) št. 782/2003;

za spremembo prilog k navedeni uredbi, vključno z ustreznimi smernicami 

IMO v zvezi s členom 11 Konvencije AFS zaradi upoštevanja razvoja na 

mednarodni ravni, zlasti v Mednarodni pomorski organizaciji (IMO), ali zaradi 

izboljšanja učinkovitosti te uredbe na podlagi pridobljenih izkušenj; 

za dopolnitev navedene uredbe z usklajenim sistemom za pregledovanje in 

izdajanje spričeval za nekatere ladje.

115 UL L 115, 9.5.2003, str. 1.



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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Zato se Uredba (ES) št. 782/2003 spremeni:

(1) člen 6 se spremeni:

(a) odstavek 1 se spremeni:

(i) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) Ladje z dolžino 24 m ali več in bruto tonažo manj kakor 400, 

razen pritrjene ali plavajoče ploščadi, FCU in FSPO, morajo 

imeti na krovu deklaracijo AFS, s katero dokažejo skladnost s 

členoma 4 in 5.“;

(ii) doda se naslednji drugi pododstavek:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 8a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

vzpostavitvijo usklajenega sistema za pregledovanje in izdajanje 

spričeval za ladje iz točke (b) prvega pododstavka tega odstavka, 

če je potrebno.“; [Sprememba 295]

(b) odstavek 3 se črta;



(2) drugi odstavek člena 7 se črta;

(3) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 8a v zvezi s spremembo sklicevanj na Konvencijo AFS, spričevala 

AFS, deklaracije AFS in izjave o skladnosti AFS ter prilog k navedeni uredbi, 

vključno z ustreznimi smernicami IMO v zvezi s členom 11 Konvencije AFS 

zaradi upoštevanja razvoja na mednarodni ravni, zlasti v Mednarodni pomorski 

organizaciji (IMO), ali zaradi izboljšanja učinkovitosti te uredbe na podlagi 

pridobljenih izkušenj.“;



(4) vstavi se naslednji člen 8a:

„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(1) in člena 8 se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 296]



3. Prenos pooblastila iz člena 6(1) 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(1) in členom 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.“;

(5) člen 9 se črta.



112. Direktiva 2004/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 

interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti116

Za prilagoditev in nadaljnji razvoj nekaterih tehničnih specifikacij elektronskih 

cestninskih sistemov bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe: 

za spremembo Priloge k Direktivi 2004/52/ES, da se prilagodi tehničnemu 

napredku; 

za dopolnitev navedene direktive z odločitvami glede opredelitve evropskega 

elektronskega cestninjenja in tehničnimi odločitvami glede izvedbe navedene 

storitve. 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

116 UL L 166, 30.4.2004, str. 124.



Zato se Direktiva 2004/52/ES spremeni:

(1) člen 4 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 4a v zvezi s spremembo Priloge, da se 

prilagodi tehničnemu napredku.“;

(b) odstavka 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 4a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

opredelitvijo evropskega elektronskega cestninjenja. Takšni akti se 

sprejmejo le, če se na podlagi ustreznih študij oceni, da obstajajo 

razmere, ki omogočajo delovanje interoperabilnosti na vseh ravneh, 

vključno tehnične, pravne in gospodarske razmere. 

[Sprememba 297]

5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 4a v zvezi z tehničnimi odločitvami za 

dopolnitev te uredbe s sprejetjem tehničnih odločitev glede 

izvedbe evropskega elektronskega cestninjenja.“; 

[Sprememba 298]



(2) vstavi se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

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(2), (4) in (5) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 299]

3. Prenos pooblastila iz člena 4(2), (4) in (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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2), (4) in (5), 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) odstavek 2 člena 5 se črta.



113. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2004/54/ES z dne 29. aprila 2004 o 

minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju117

Za prilagoditev Direktive 2004/54/ES tehničnemu napredku bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

117 UL L 167, 30.4.2004, str. 39.



Zato se Direktiva 2004/54/ES spremeni:

(1) člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 16a v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo tehničnemu 

napredku.“;



(2) vstavi se naslednji člen 16a:

„Člen 16a

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 16 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 300]



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 16, 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) odstavek 3 člena 17 se črta.



114. Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 

povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih118

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 725/2004 razvoju mednarodnega prava bi bilo treba 

na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s spremembo navedene uredbe, da se vključijo spremembe 

nekaterih mednarodnih instrumentov in da se uredba dopolni tako, da je mogoče 

vzpostaviti harmonizirane postopke za uporabo obveznih določb Kodeksa ISPS, ne 

da bi se razširilo področje uporabe te uredbe. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov. [Sprememba 301]

118 UL L 129, 29.4.2004, str. 6.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 725/2004 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za opredelitev usklajenih postopkov za 

uporabo obveznih določb Kodeksa ISPS, ne da bi se razširilo področje uporabe 

navedene uredbe. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011. [Sprememba 302]

Zato se Uredba (ES) št. 725/2004 spremeni:

(1) v členu 10 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

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

skladu s členom 10a v zvezi s spremembo te uredbe, da se vključijo 

spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 2 v zvezi z ladjami, ki 

opravljajo notranje prevoze, in njim namenjenimi pristanišči, za katere 

velja ta uredba, kolikor predstavljajo tehnično posodobitev določb 

Konvencije SOLAS in Kodeksa ISPS. 

Kadar je v primeru ukrepov iz prejšnjega pododstavka to potrebno iz 

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

odstavka, uporabi postopek iz člena 10b. Postopek preverjanja 

skladnosti, določen v odstavku 5, se v teh primerih ne uporablja.



3. Komisija z izvedbenimi akti vzpostavi Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za 

dopolnitev te uredbe, da bi bilo mogoče vzpostaviti harmonizirane 

usklajene postopke za uporabo obveznih določb Kodeksa ISPS, ne da bi 

se razširilo področje uporabe navedene uredbe. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“; [Sprememba 303]

(2) vstavita se naslednja člena 10a in 10b:

„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(2) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 304]



3. Prenos pooblastila iz člena 10(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10(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

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.“;

(3) odstavka 4 in 5 člena 11 se črtata.



115. Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 

zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje119

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 785/2004 razvoju mednarodnega prava bi bilo treba 

na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s spremembo nekaterih vrednosti v navedeni uredbi zaradi 

upoštevanja spremembe 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

119 UL L 138, 30.4.2004, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 785/2004 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 v zvezi s 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 v zvezi s spremembo vrednosti iz odstavka 1 tega 

člena, če je to potrebno zaradi sprememb relevantnih mednarodnih 

sporazumov.“;



(3) vstavi se naslednji člen 8a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(5) in členom 7(2), začne 

veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem 

aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu 

in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in 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) odstavek 3 člena 9 se črta.



116. 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. 613/91120 

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 789/2004 razvoju na mednarodni ravni, zlasti znotraj 

Mednarodne pomorske organizacije, in za izboljšanje učinkovitosti navedene uredbe 

z vidika izkušenj in tehničnega napredka bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo nekaterih opredelitev 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

120 UL L 138, 30.4.2004, str. 19.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 789/2004 spremeni:

(1) odstavek 7 člena 3 se črta;

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

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

skladu s členom 9a v zvezi s spremembo opredelitev pojmov v členu 2 

zaradi upoštevanja razvoja na mednarodni ravni, zlasti znotraj 

Mednarodne pomorske organizacije (IMO), in zaradi izboljšanja 

učinkovitosti te uredbe z vidika izkušenj in tehničnega napredka, kolikor 

navedene spremembe ne razširjajo področja uporabe te uredbe.“;



(3) vstavi se naslednji člen 9a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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), 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.“



117. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 868/2004 z dne 21. aprila 2004 o 

varstvu pred subvencioniranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča 

škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih 

držav121

Za izboljšanje ugotavljanja nepoštenih praks oblikovanja cen bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi z dopolnitvijo Uredbe (ES) št. 868/2004 s podrobno metodologijo za 

ugotavljanje obstoja nepoštenih praks oblikovanja cen. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

121 UL L 162, 30.4.2004, str. 1.



Zato se Uredba (ES) št. 868/2004 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 14a v zvezi s podrobno metodologijo za dopolnitev te 

uredbe v vzpostavitvijo podrobne metodologije za ugotavljanje obstoja 

nepoštenih praks oblikovanja cen. Ta metodologija med drugim zajema 

način za ocenjevanje običajnega konkurenčnega oblikovanja cen, 

dejanskih stroškov in razumnega odstotka dobička v specifičnem okviru 

letalskega sektorja.“; [Sprememba 305]



(2) vstavi se naslednji člen 14a:

„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 5(3) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 306]



3. Prenos pooblastila iz člena 5(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 



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), 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) odstavek 4 člena 15 se črta.



118. Direktiva 2005/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o 

usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v 

Skupnosti122

Za prilagoditev Direktive 2005/44/ES tehničnemu napredku in za upoštevanje 

izkušenj z njenim izvajanjem bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

122 UL L 255, 30.9.2005, str. 152.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2005/44/ES 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 v zvezi s spremembo prilog I in II glede na izkušnje z uporabo te 

direktive in za prilagoditev teh prilog tehničnemu napredku.“; 

(2) vstavi se naslednji člen 10a:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus]. 



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 



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) odstavek 4 člena 11 se črta.



119. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne 26. oktobra 2005 o 

krepitvi varnosti v pristaniščih123 

Za posodobitev tehničnih ukrepov, potrebnih za redno zagotavljanje varnosti v 

pristaniščih, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

123 UL L 310, 25.11.2005, str. 28.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2005/65/ES 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 v zvezi s 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 14a in 14b:

„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 14 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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. 



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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.



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.



120. Uredba (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta 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/ES124

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 2111/2005 znanstvenemu in tehničnemu napredku 

ter za določitev nadaljnjih veljavnih postopkov bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo Priloge k navedeni uredbi in dopolnitvijo 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

124 UL L 344, 27.12.2005, str. 15.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 2111/2005 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 v zvezi s 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 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil glede postopkov iz tega 

poglavja ob ustreznem upoštevanju potrebe po hitrem sprejemanju odločitev 

v okviru posodabljanja seznama Unije.

Kadar je v primeru ukrepov iz odstavka 1 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 14a in 14b:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te 

uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(2) in členom 8, začne veljati 

le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v 

roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in 

Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in Svet obvestila 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.“;

(4) odstavek 4 člena 15 se črta.



121. Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o 

vozniških dovoljenjih125

Za okrepitev potrebnih ukrepov, ki zagotavljajo varnost vozniških dovoljenj, za 

zagotovitev prihodnje interoperabilnosti ter za prilagoditev Direktive 2006/126/ES 

znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I 

do VI k navedeni direktivi in dopolnitvijo navedene direktive s specifikacijami za 

zaščito pred ponarejanjem.

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

125 UL L 403, 30.12.2006, str. 18.



Zato se Direktiva 2006/126/ES spremeni:

(1) člen 1 se spremeni: 

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: 

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 8a v zvezi z zahtevami za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo zahtev za mikročip iz Priloge I. Navedene 

zahteve določajo homologacijo ES, ki se podeli le, če se dokaže 

zmožnost preprečevanja poskusov zlorab ali spreminjanja 

podatkov. [Sprememba 307]

Brez poseganja v pravila o varstvu podatkov lahko države članice, 

takoj ko začnejo veljati delegirani akti, v vozniško dovoljenje 

vključijo nosilec podatkov (mikročip) kot sestavni del tega 

dovoljenja.“;

(b) v odstavku 3 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 8a v zvezi s spremembo Priloge I, da se zagotovi 

prihodnja interoperabilnost.“;



(2) v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Material, uporabljen za vozniško dovoljenje, določen v Prilogi I, se 

zaščiti pred ponarejanjem. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 8a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

ustreznih specifikacij proti ponarejanju. [Sprememba 308]

Države članice lahko uvedejo dodatne varnostne elemente.“;

(3) člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Spremembe prilog I do VI

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 8a v zvezi s spremembo prilog I do VI, da se prilagodijo 

znanstvenemu in tehničnemu napredku.“;



(4) vstavi se naslednji člen 8a:

„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 1(2) in (3), 

člena 3(2) in ter člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

obdobje petih let od … [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 309]



3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(2) in (3), 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 1(2) in (3), členom 3(2) in 

členom 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.“;

(5) člen 9 se črta.



122. 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. 3051/95126

Za posodobitev določb v zvezi z izvajanjem Mednarodnega kodeksa za varno 

upravljanje ladij bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov 

v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

126 UL L 64, 4.3.2006, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 336/2006 spremeni:

(1) v členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 11a v zvezi s spremembo Priloge II zaradi upoštevanja 

razvoja na mednarodni ravni, zlasti v Mednarodni pomorski organizaciji 

(IMO), ali zaradi izboljšanja učinkovitosti te uredbe na podlagi izkušenj z 

njenim izvajanjem.“; 

(2) vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

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(2) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.“;

(3) odstavek 3 člena 12 se črta.



123. Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o 

izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem 

omrežju Skupnosti127

Za sprejetje potrebnih tehničnih ukrepov za ustrezno delovanje Direktive 2007/59/ES 

ter njeno prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s spremembo prilog k navedeni direktivi, da se prilagodijo znanstvenemu in 

tehničnemu napredku, ter dopolnitvijo navedene direktive:

z določitvijo vzorca za dovoljenje, spričevalo in overjeno kopijo spričevala ter 

njihovih zunanjih značilnosti, ob upoštevanju ukrepov proti ponarejanju; 

s sprejetjem kod Skupnosti za različne tipe vozil kategorij A in B;

s prilagoditvijo osnovnih parametrov registrov napredku;

s sprejetjem skupnih meril za opredelitev poklicnih kompetenc in ocenjevanje 

uslužbencev;

s sprejetjem meril Unije za izbiro izpraševalcev in preverjanj;

s sprejetjem tehničnih in operativnih specifikacij za pametne kartice. 

127 UL L 315, 3.12.2007, str. 51.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2007/59/ES spremeni:



(1) v členu 4 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 31a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo na 

podlagi osnutka, ki ga pripravi Agencija, vzorca dovoljenja Skupnosti, 

spričevala in overjene kopije spričevala ter določitvijo njihovih zunanjih 

značilnosti, ob upoštevanju ukrepov proti ponarejanju. 

[Sprememba 310]

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 31a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo na 

podlagi priporočila, ki ga pripravi Agencija, kod Skupnosti za različne 

tipe vozil kategorij A in B iz odstavka 3 tega člena. “; [Sprememba 311]



(2) v členu 22(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V ta namen se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 31a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo na 

podlagi osnutka, ki ga je pripravila Agencija, osnovnih parametrov registrov, ki 

jih je treba vzpostaviti, npr. podatkov, ki se zabeležijo, formata podatkov in 

protokola za izmenjavo podatkov, pravic dostopa, trajanja hrambe podatkov, 

postopkov, ki se uporabljajo v primeru stečaja. “; [Sprememba 312]

(3) člen 23(3) se spremeni:

(a) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) merili, ki jih je predlagala Agencija v skladu s členom 36 Uredbe 

(EU) št. 2016/796.“;

(b) doda se naslednji drugi pododstavek:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 31a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

navedenih meril.“; [Sprememba 313]



(4) v členu 25 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Izbira ocenjevalcev in preverjanj lahko temelji na merilih Unije. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 31a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

takšnih meril Unije na podlagi osnutka, ki ga pripravi Agencija. 

[Sprememba 314]

Kadar je v primeru določitve meril Unije za izbiro ocenjevalcev in 

preverjanj to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, 

sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 31b.

Če merila na ravni Unije niso na voljo, pristojni organi določijo merila na 

nacionalni ravni.“;



(5) v členu 31 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 31a v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo 

znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Kadar je v primeru prilog, ki jih je treba prilagoditi znanstvenemu in 

tehničnemu napredku, to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz 

člena 31b.“; 



(6) vstavita se naslednja člena 31a in 31b:

„Člen 31a

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(4), člena 22(4), 

člena 23(3), člena 25(5), člena 31(1) in člena 34 se prenese na Komisijo 

za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka 

veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo 

o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 315]



3. Prenos pooblastila iz člena 4(4), člena 22(4), člena 23(3), člena 25(5), 

člena 31(1) in 34 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(4), členom 22(4), 

členom 23(3), členom 25(5), členom 31(1) in členom 34, 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 31b

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 31a(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.“;

(7) odstavka 3 in 4 člena 32 se črtata;

(8) v členu 34 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 31a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo tehničnih in 

operativnih specifikacij za takšne pametne kartice.“ [Sprememba 316]



124. Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o 

pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu128

Za sprejetje potrebnih ukrepov glede prilagoditve Uredbe (ES) št. 1371/2007 

tehničnemu napredku in izkušnjam z njenim izvajanjem bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe: 

za spremembo prilog II in III k navedeni uredbi; 

za spremembo navedene uredbe s prilagoditvijo finančnih zneskov v skladu z 

inflacijo;

za dopolnitev navedene uredbe s sprejetjem ustreznih ukrepov, če se za izjeme, 

ki jih odobrijo države članice, šteje, da niso skladne z določbami člena 2; 

za dopolnitev navedene uredbe s sprejetjem tehničnih specifikacij za 

interoperabilnost telematskih aplikacij za potnike; 

za dopolnitev navedene uredbe s sprejetjem ukrepov za zagotovitev, da so 

prevozniki v železniškem prometu ustrezno zavarovani, ali s sprejetjem 

enakovredne ureditve za kritje njihovih odgovornosti v okviru navedene 

uredbe. 

128 UL L 315, 3.12.2007, str. 14.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 1371/2007 spremeni:



(1) člena 33 in 34 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 33

Spremembe prilog II in III

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 34a v zvezi s spremembo prilog II in III glede na izkušnje, 

pridobljene z izvajanjem Uredbe. 

Člen 34

Delegirani akti 

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

skladu s členom 34a v zvezi ukrepi za dopolnitev te uredbe s sprejetjem 

ukrepov iz členov 2, 10 in 12. [Sprememba 317]

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

skladu s členom 34a v zvezi s spremembo te uredbe s prilagoditvijo 

finančnih zneskov iz te uredbe, ki niso navedeni v Prilogi I, glede na 

inflacijo.“; 



(2) vstavi se naslednji člen 34a:

„Člen 34a

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 33(2) in člena 34 se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 318]



3. Prenos pooblastila iz člena 33 in člena 34 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 33 in členom 34, 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 35 se črta.



125. Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o 

notranjem prevozu nevarnega blaga129

Za prilagoditev Direktive 2008/68/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

129 UL L 260, 30.9.2008, str. 13.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2008/68/ES 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 v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo 

znanstvenemu in tehničnemu napredku, vključno z uporabo tehnologij za 

sledenje in zasledovanje, na področjih, ki jih zajema ta direktiva, zlasti da 

se upoštevajo spremembe ADR, RID in ADN.“; 

(2) vstavi se naslednji člen 8a:

„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(1) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus]. 



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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) odstavek 3 člena 9 se črta.



126. Direktiva 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o 

izboljšanju varnosti cestne infrastrukture130

Za prilagoditev Direktive 2008/96/ES tehničnemu napredku bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s spremembo prilog k navedeni direktivi in dopolnitvijo navedene direktive z 

določitvijo skupnih meril za poročanje o resnosti nesreč. 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

130 UL L 319, 29.11.2008, str. 59.



Zato se Direktiva 2008/96/ES spremeni:

(1) v členu 7 se vstavi naslednji odstavek 1a: 

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

skladu s členom 12a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

skupnih meril, v skladu s katerimi je treba poročati o resnosti nesreč, 

vključno s številom smrtnih žrtev in poškodovanih.“; [Sprememba 319]

(2) odstavek 2 člena 11 se črta;

(3) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12 a v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo tehničnemu 

napredku.“;



(4) vstavi se naslednji člen 12a:

„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 7(1a) in člena 12 se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 320]



3. Prenos pooblastila iz člena 7(1a) in 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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7(1a) in členom 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.“;

(5) člen 13 se črta;

(6) točka 5 Priloge IV se nadomesti z naslednjim:

„5. resnost nesreče;“.



127. Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o 

skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe 

(ES) št. 2320/2002131

Za izboljšanje vsebine in delovanja skupnih osnovnih standardov varovanja civilnega 

letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varovanje civilnega 

letalstva, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 

s členom 290 Pogodbe za:

spremembo Uredbe (ES) št. 300/2008 s sprejetjem dodatne priloge v zvezi s 

specifikacijami za nacionalni program za nadzor kakovosti; 

dopolnitev navedene uredbe s splošnimi ukrepi v zvezi z nekaterimi določbami 

skupnih osnovnih standardov;

dopolnitev navedene uredbe z merili, na podlagi katerih lahko države članice 

odstopajo od skupnih osnovnih standardov.

131 UL L 97, 9.4.2008, str. 72.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 300/2008 spremeni:

(1) člen 4 se spremeni:

(a) odstavek 2 se spremeni:

(i) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 18a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo nekaterih določb skupnih osnovnih standardov.“; 

[Sprememba 321]



(ii) tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Kadar je v primeru sprejetja splošnih ukrepov v zvezi z nekaterimi 

skupnimi osnovnimi standardi to potrebno iz izredno nujnih 

razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, 

uporabi postopek iz člena 18b.“;

(b) v odstavku 4 se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 18a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril, 

na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih 

standardov iz odstavka 1 ter sprejmejo druge ukrepe varovanja, ki 

zagotavljajo ustrezno raven zaščite na podlagi lokalne ocene tveganja. 

Takšni alternativni ukrepi morajo biti utemeljeni z razlogi, ki se nanašajo 

na velikost zrakoplova, ali z razlogi, ki se nanašajo na naravo, obseg ali 

pogostnost letalskih prevozov ali drugih zadevnih dejavnosti. 

[Sprememba 322]



Kadar je v primeru določitve meril, na podlagi katerih lahko države 

članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov, to potrebno iz izredno 

nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka, 

uporabi postopek iz člena 18b.“;

(2) v členu 11(2) se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:

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

s členom 18a v zvezi s spremembo te uredbe, tako da se doda priloga v zvezi s 

specifikacijami za nacionalni program za nadzor kakovosti. 

Kadar je v primeru specifikacij za nacionalni program za nadzor kakovosti to 

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

tega odstavka, uporabi postopek iz člena 18b.“;



(3) vstavita se naslednja člena 18a in 18b:

„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 4(2) in (4) ter 

člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od 

… [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. [Sprememba 323]



3. Prenos pooblastila iz člena 4(2) in (4) ter 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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2) in (4) ter členom 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.

Člen 18b

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 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.“;

(4) odstavka 3 in 4 člena 19 se črtata.



128. 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 uprav132 

Za prilagoditev Direktive 2009/15/ES razvoju relevantnih mednarodnih instrumentov 

ter za spremembo najvišjih zneskov odškodnin za oškodovance bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s spremembo navedene direktive, da se:

vključijo naknadne spremembe mednarodnih konvencij, protokolov, kodeksov 

in resolucij, povezanih z navedeno direktivo, ki so začeli veljati; 

spremenijo nekateri zneski iz navedene 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

132 UL L 131, 28.5.2009, str. 47.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2009/15/ES spremeni:

(1) vstavi se naslednji člen 5 a:

„Člen 5a

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(1) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].

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. 



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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.“;



(2) odstavek 3 člena 6 se črta;

(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 v zvezi s spremembo te direktive brez razširitve 

področja njene uporabe, da se:

(a) vključijo naknadne spremembe mednarodnih konvencij, 

protokolov, kodeksov in resolucij, povezanih s to direktivo, iz 

člena 2(d), člena 3(1) in člena 5(2), ki so začeli veljati;

(b) spremenijo zneski iz točk (ii) in (iii) člena 5(2)(b).“



129. Direktiva 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o 

spremembi Direktive Sveta 1999/35/ES in Direktive 2002/59/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta133

Za prilagoditev Direktive 2009/18/ES razvoju pravil Unije in mednarodnih pravil bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe za: 

spremembo navedene direktive, da se posodobijo sklici na akte Unije in 

instrumente IMO, da se uskladijo z ukrepi Unije ali IMO, ki so začeli veljati;

spremembo prilog k navedeni direktivi, da se prilagodijo tehničnemu napredku 

in izkušnjam z njihovim izvajanjem; 

dopolnitev navedene direktive s skupnimi metodologijami za preiskovanje 

pomorskih nesreč in nezgod.

133 UL L 131, 28.5.2009, str. 114.



Da bi se zagotovilo, da se standardi Unije zaščitijo, bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

sprejme akte v zvezi s spremembo navedene direktive, da bi iz njenega področja 

uporabe izključila vse spremembe Kodeksa IMO o preiskovanju pomorskih nesreč 

in nezgod, če na podlagi ocene Komisije obstaja očitno tveganje, da se bo z 

mednarodno spremembo znižal standard pomorske varnosti, preprečevanja 

onesnaževanja z ladij ali varstva pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s 

pomorsko zakonodajo Unije, ali da sprememba ni skladna s to zakonodajo. 

[Sprememba 324]

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Zato se Direktiva 2009/18/ES spremeni:

(1) v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Pri izvajanju preiskav v zvezi z varnostjo preiskovalno telo sledi skupni 

metodologiji za preiskovanje pomorskih nesreč in nezgod. Preiskovalci 

lahko odstopajo od metodologije v določenem primeru, v katerem je to 

po njihovem strokovnem mnenju nujno ter če je to potrebno za dosego 

ciljev preiskave.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 18a v zvezi s skupno metodologijo za dopolnitev te 

direktive z določitvijo skupne metodologije za preiskovanje pomorskih 

nesreč in nezgod ob upoštevanju vseh relevantnih izkušenj iz preiskav v 

zvezi z varnostjo.“; [Sprememba 325]



(2) vstavi se naslednji člen 18a:

„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 5(4) in člena 20 se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 326]



3. Prenos pooblastila iz člena 5(4) in člena 20 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(4) in členom 20, 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) odstavek 3 člena 19 se črta;

(4) člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Pooblastilo za spremembe

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

skladu s členom 18a v zvezi s spremembo opredelitev pojmov iz te 

direktive in sklicevanj na akte Skupnosti in instrumente IMO, da se 

uskladijo z ukrepi Unije ali IMO, ki so začeli veljati, ob upoštevanju 

omejitev te direktive. 



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

skladu s členom 18a v zvezi s spremembo prilog k tej direktivi, da se 

prilagodijo tehničnemu napredku in izkušnjam z njihovim izvajanjem. 

3. Spremembe Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo te 

direktive, da bi iz njenega področja uporabe izključila kakršne koli 

spremembe Kodeksa IMO o preiskovanju pomorskih nesreč in nezgod se 

lahko v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 izključijo iz 

področja uporabe te direktive, če na podlagi ocene Komisije obstaja 

očitno tveganje, da se bo z mednarodno spremembo znižal standard 

pomorske varnosti, preprečevanja onesnaževanja z ladij ali varstva 

pogojev za življenje in delo na ladjah, določen s pomorsko zakonodajo 

Unije, ali da ni skladna s to zakonodajo.“ [Sprememba 327]



130. Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz134

Za prilagoditev Direktive 2009/33/ES inflaciji in tehničnemu napredku bi bilo treba 

na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s spremembo Priloge k navedeni direktivi, da se prilagodijo podatki 

za izračun operativnih stroškov, nastalih med življenjsko dobo vozil za cestni prevoz. 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov. 

134 UL L 120, 15.5.2009, str. 5.



Zato se Direktiva 2009/33/ES spremeni:

(1) člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Sprememba Priloge

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 8a v zvezi s spremembo Priloge, da se podatki za izračun operativnih 

stroškov, nastalih med življenjsko dobo vozila za cestni prevoz prilagodijo 

inflaciji in tehničnemu napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen 8a:

„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 7 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 328]

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

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.“;

(3) člen 9 se črta.



131. 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 ladij135 

Za dopolnitev Uredbe (ES) št. 391/2009 in njeno prilagoditev razvoju mednarodnih 

pravil bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe:

– za spremembo minimalnih meril, določenih v Prilogi I k navedeni uredbi, zlasti 

zaradi upoštevanja ustreznih odločitev IMO; 

– za dopolnitev navedene uredbe z merili za merjenje učinkovitosti pravil in 

postopkov ter izvajanja priznanih organizacij na področju varnosti ladij in 

preprečevanju 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; 

135 UL L 131, 28.5.2009, str. 11.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



– za dopolnitev navedene uredbe z merili za ugotavljanje, kdaj tako izvajanje 

pomeni nesprejemljivo grožnjo za varnost ali okolje, ter pri katerih se lahko 

upoštevajo posebne okoliščine, ki vplivajo na manjše ali visoko usposobljene 

organizacije; 

– za 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Zato se Uredba (ES) št. 391/2009 spremeni:

(1) odstavek 4 člena 12 se črta;

(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 v zvezi s 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 v zvezi z: 

(a) merili za ugotavljanje učinkovitosti pravil in postopkov ter 

izvajanja priznanih organizacij na področju varnosti ladij in 

preprečevanju 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) merili za ugotavljanje, kdaj tako izvajanje pomeni 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 v zvezi s podrobnimi pravili glede izrekanja glob in 

periodičnih denarnih kazni iz člena 6, ter po potrebi glede preklica 

priznanja organizacij za tehnični nadzor in pregled ladij v skladu s 

členom 7.“;

(4) vstavi se naslednji člen 14a:

„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 nedoločen čas od [datuma 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 13(1) ter členom 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.“



132. Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč136

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 392/2009 drugim pravilom Unije in mednarodnim 

pravilom bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe: 

za spremembo Priloge I k navedeni uredbi, da se vključijo spremembe določb 

Atenske konvencije; 

za 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 

Sveta137; 

za spremembo Priloge II k navedeni uredbi, da se vključijo spremembe določb 

smernic IMO. 

136 UL L 131, 28.5.2009, str. 24.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.
137 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).



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 392/2009 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 v zvezi s 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 po 

členu 23 navedene konvencije. 



Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 9a ter na podlagi ustrezne ocene učinka v zvezi s 

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 Sveta*, ob upoštevanju posledic v obdobju do 

31. decembra 2016 za cene vozovnic in zmožnost trga, da pridobi 

dostopno zavarovalno kritje na zahtevani ravni glede na politiko 

okrepitve pravic potnikov, kakor tudi sezonske narave dela prometa.

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

skladu s členom 9a v zvezi s 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 9a:

„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) in (2) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te 

uredbe Omnibus].

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. 



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 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.



133. Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o 

razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES138 

Za določitev stopnje resnosti nekaterih kršitev veljavnih pravil in za prilagoditev 

Uredbe (ES) št. 1071/2009 tehničnemu napredku bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I, II in III k navedeni uredbi ter v zvezi z dopolnitvijo navedene 

uredbe s pripravo seznama kategorij, vrst in stopenj teže hudih kršitev pravil Unije, 

zaradi katerih se lahko, poleg tistih iz Priloge IV, izgubi dober ugled. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

138 UL L 300, 14.11.2009, str. 51



Več pooblastil Komisije iz Uredbe (ES) št. 1071/2009, ki omogočajo sprejemanje 

ukrepov za podaljšanje rokov, ni več potrebnih. 

Zato se Uredba (ES) št. 1071/2009 spremeni:

(1) v členu 6(2)(b) se prvi in drugi odstavek nadomestita:

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

s členom 24a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama kategorij, 

vrst in stopenj teže hudih kršitev pravil Unije, zaradi katerih se lahko, poleg 

tistih iz Priloge IV, izgubi dober ugled. Države članice pri določanju 

prednostnih nalog za preglede po členu 12(1) upoštevajo podatke o teh 

kršitvah, vključno s podatki, ki so jih poslale druge države članice.“; 

[Sprememba 329]

(2) v členu 8 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo prilog I, II in III, da se 

prilagodijo tehničnemu napredku.“; 



(3) tretji pododstavek člena 11(4) se črta;

(4) drugi pododstavek člena 12(2) se črta;

(5) odstavek 7 člena 16 se črta;

(6) vstavi se naslednji člen 24a:

„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 6(2) in člena 8(9) 

se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 330]



3. Prenos pooblastila iz člena 6(2) in člena 8(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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(2) in členom 8(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.

_________________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(7) odstavek 3 člena 25 se črta.



134. Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga139 

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 1072/2009 tehničnemu napredku bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 

zvezi s spremembo prilog I, II in III k navedeni uredbi in spremembo navedene 

uredbe, kar zadeva obdobje veljavnosti licence Skupnosti. 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

139 UL L 300, 14.11.2009, str. 72



Zato se Uredba (ES) št. 1072/2009 spremeni:

(1) člen 4 se spremeni:

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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 14a v zvezi s spremembo te uredbe, da se obdobje 

veljavnosti licence Skupnosti prilagodi tehničnemu napredku, zlasti glede 

nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza, kakor je 

določeno v členu 16 Uredbe (ES) št. 1071/2009.“; 

(b) v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 14a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se prilagodita 

tehničnemu napredku.“; 



(2) v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 14a v zvezi s spremembo Priloge III, da se prilagodi 

tehničnemu napredku.“; 

(3) za naslovom poglavja V se vstavi naslednji člen 14a:

„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 4(2) in (4) ter 

člena 5(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od 

… [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. [Sprememba 331]



3. Prenos pooblastila iz člena 4(2) in (4) ter člena 5(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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2) in (4) ter členom 5(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.“;

(4) člen 15 se črta. 



135. Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi 

Uredbe (ES) št. 561/2006140 

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 1073/2009 tehničnemu napredku in za določitev 

potrebnih tehničnih ukrepov za njeno ustrezno delovanje bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I in II k navedeni uredbi ter njeno dopolnitvijo z določitvijo: 

postopkov sporočanja imen prevoznikov za občasne prevoze in krajev z 

zvezami na poti; 

oblik potrdil za prevoze za lastni račun; 

oblik dovoljenj za linijske prevoze; 

oblik vlog za takšna dovoljenja; 

oblik potniških spremnic za občasne prevoze, knjig potniških spremnic in 

načinov njihove uporabe;

oblike tabele, ki se uporabi za sporočanje statističnih podatkov o številu 

izdanih dovoljenj za kabotažo v obliki linijskih prevozov, ki jih izvaja 

prevoznik nerezident države članice gostiteljice v okviru mednarodnih linijskih 

prevozov. 

140 UL L 300, 14.11.2009, str. 88



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 1073/2009 spremeni:

(1) v členu 4(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 25a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se prilagodita tehničnemu 

napredku.“; 



(2) člen 5 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se peti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 25a v zvezi s postopki za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo postopkov sporočanja imen takih prevoznikov in krajev 

z zvezami na poti pristojnim organom zadevne države članice.“; 

[Sprememba 332]

(b) v odstavku 5 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 25a v zvezi z obliko za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo oblike potrdil.“; [Sprememba 333]

(3) v členu 6 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 25a v zvezi z obliko za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo oblike dovoljenj.“; [Sprememba 334]



(4) v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 25a v zvezi z obliko za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo oblike vlog.“; [Sprememba 335]

(5) v členu 12 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 25a v zvezi z obliko za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo oblike potniške spremnice, knjige potniških spremnic ter 

načinom njihove uporabe.“; [Sprememba 336]

(6) vstavi se naslednji člen 25a: 

„Člen 25a

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(2), člena 5(3) in 

(5), člena 6(4), člena 7(2), člena 12(5) ter člena 28(3) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 337]

3. Prenos pooblastila iz člena 4(2), člena 5(3) in (5), člena 6(4), člena 7(2), 

člena 12(5) ter člena 28(3) 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*. 

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2), členom 5(3) in (5), 

členom 6(4), členom 7(2), členom 12(5) ter členom 28(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.“;



(7) člen 26 se črta;

(8) v členu 28 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 25a v zvezi z obliko za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo oblike tabele, ki se bo uporabljala za sporočanje statističnih 

podatkov iz odstavka 2.“ [Sprememba 338]



XII. Zdravje in varnost hrane 

136. Direktiva Sveta 89/108/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj 

držav članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi141 

Za doseganje ciljev Direktive 89/108/EGS bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo navedene direktive z merili čistosti, ki jim morajo zadostiti kriogenske 

snovi, postopki vzorčenja hitro zamrznjenih živil in postopki nadzora njihove 

temperature ter postopki nadzora temperature v prevoznih sredstvih, med 

skladiščenjem in pri shranjevanju. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

141 UL L 40, 11.2.1989, str. 34



Zato se Direktiva 89/108/EGS spremeni:

(1) v členu 4 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 11a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo meril čistosti, ki 

jim morajo zadostiti navedene kriogenske snovi.“; [Sprememba 339]

(2) člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

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

s členom 11a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo postopkov 

vzorčenja hitro zamrznjenih živil in postopkov nadzora njihove temperature ter 

postopkov nadzora temperature v prevoznih sredstvih, med skladiščenjem in 

pri shranjevanju.“; [Sprememba 340]



(3) vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4 in 11 se prenese 

na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 341]



3. Prenos pooblastila iz členov 4 in 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.



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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 4 in 11, začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in 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) člen 12 se črta.



137. Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o 

približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z 

ionizirajočim sevanjem142 

Za doseganje ciljev Direktive 1999/2/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo navedene direktive, kolikor je potrebno za zagotovitev varovanje zdravja 

ljudi, in v zvezi z dopolnitvijo navedene direktive glede izjem v zvezi z najvišjo 

dovoljeno ravnjo sevanja za živila ter dodatnimi zahtevami za objekte. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov. [Sprememba 342]

142 UL L 66, 13.3.1999, str. 16.



Zato se Direktiva 1999/2/ES spremeni:

(1) v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 11a v zvezi z dovoljenimi izjemami za dopolnitev te 

direktive, da se dovolijo izjeme od določb iz odstavka 1 ob upoštevanju 

razpoložljivega znanstvenega znanja in relevantnih mednarodnih 

standardov.“; [Sprememba 343]

(2) v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Odobritev se podeli samo, če objekt:

izpolnjuje zahteve iz priporočenega Mednarodnega kodeksa 

ravnanja za obratovanje objektov za obsevanje živil (sklic 

FAO/WHO/CAC, Vol. XV, 1. izdaja), ki ga je izdala Skupna 

FAO/WHO Codex Alimentarius komisija, in vse dodatne zahteve, 

ki jih lahko sprejme Komisija,

določi osebo, ki je odgovorna za skladnost z vsemi potrebnimi 

pogoji za uporabo postopka. 



Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11a za dopolnitev te direktive z določitvijo pravil v zvezi 

z dodatno zahtevo iz prve alinee prvega pododstavka tega člena ob 

upoštevanju zahtev glede učinkovitosti in varnosti uporabljene obdelave, 

ki so povezane z dobrimi higienskimi praksami predelave živil.“; 

[Sprememba 344]

(3) vstavita se naslednja člena 11a in 11b:

„Člen 11a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 7(2) in 

člena 14(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od 

... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. [Sprememba 345]



3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 7(2) in 

člena 14(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(2), členom 7(2) in 

členom 14(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.

Člen 11b

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.“;

(4) odstavki 3, 4 in 5 člena 12 se črtajo;

(5) v členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 11a v zvezi s spremembo te direktive, kolikor je 

potrebno za zagotovitev varovanja zdravja ljudi, spremembe pa se v 

vsakem primeru omejijo na prepovedi ali omejitve v primerjavi s 

predhodnim pravnim položajem.

Kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v zvezi z zdravjem ljudi, 

se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka, uporablja 

postopek iz člena 11b.“



138. Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 

o zdravilih sirotah143

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 141/2000 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe z dopolnitvijo 

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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 141/2000 spremeni:

143 UL L 18, 22.1.2000, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



(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 v zvezi z dopolnitvijo te uredbe s sprejetjem 

opredelitev pojmov ‚podobno zdravilo‘ in ‚klinična superiornost‘.“;

(2) odstavek 3 člena 10a se črta;

(3) vstavi se naslednji člen 10b:

„Člen 10b

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(4) se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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.“



139. 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/EGS144 

Za doseganje ciljev Direktive 2001/18/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog k navedeni direktivi in dopolnitvijo navedene direktive z:

merili za odstopanje in informacijami, ki se zahtevajo za prijavo za dajanje v 

promet nekaterih vrst GSO;

pragovi, pod katerimi proizvodov, kjer ni mogoče izključiti naključnih ali 

tehnično neizogibnih sledi dovoljenih GSO, ni treba označevati kot GSO;

pragovi, nižjimi od 0,9 %, pod katerimi se zahteve glede označevanja iz 

Direktive ne uporabljajo za sledi GSO v proizvodih, namenjenih neposredni 

predelavi;

posebnimi zahtevami glede označevanja za GSO, ki niso dani v promet v 

smislu te direktive.

144 UL L 106, 17.4.2001, str. 1
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2001/18/ES 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 v zvezi z določitvijo meril in zahtevanih informacij 

iz odstavka 1, kot tudi ustreznih zahtev za povzetek spisa, 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.“;



(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 poda 

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, kjer ni mogoče izključiti naključnih ali tehnično 

neizogibnih sledov dovoljenih GSO, se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29a 

v zvezi z določitvijo vrednosti praga, pod katerim teh proizvodov 

ni treba označevati v skladu z odstavkom 1 tega člena. Določijo se 

vrednosti pragov glede na zadevni proizvod.“;



(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 29a v zvezi z določitvijo 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 v zvezi s spremembo Priloge IV z določitvijo 

posebnih zahtev glede označevanja iz odstavka 1, ne da bi se podvajale 

ali ustvarjale nedoslednosti z določbami glede označevanja v obstoječi 

zakonodaji Unije. Pri tem bi bilo treba ustrezno upoštevati določbe glede 

označevanja, ki so jih države članice določile v skladu z zakonodajo 

Unije.“; 



(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 v zvezi s 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 29a:

„Člen 29a

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 16(2), člena 21(2) 

in (3), člena 26(2) ter člena 27 se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 16(2), členom 21(2) in (3), 

členom 26(2) ter členom 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.“;

(6) odstavek 3 člena 30 se črta.



140. Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o 

zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini145 

Za doseganje ciljev Direktive 2001/83/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe:

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;

za spremembo Priloge I k navedeni direktivi zaradi upoštevanja tehničnega in 

znanstvenega napredka;

za dopolnitev navedene direktive z ustreznimi dogovori za pregled sprememb 

pogojev dovoljenja za promet, izdanega v skladu z navedeno direktivo;

za dopolnitev navedene direktive z določitvijo načel in smernic dobrih 

proizvodnih praks za zdravila.

145 UL L 311, 28.11.2001, str. 67.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2001/83/ES 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 v zvezi s spremembo tretje alineje prvega pododstavka, če to 

upravičujejo novi znanstveni dokazi.“;

(2) v členu 23b se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 121a v zvezi z določitvijo ureditev iz odstavka 1.“; 



(3) v členu 46a se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 121a v zvezi s spremembo odstavka 1, da se upoštevata 

znanstveni in tehnični napredek.“;

(4) v členu 47 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 121a v zvezi z določitvijo načel in smernic dobrih proizvodnih praks 

za zdravila iz člena 46(f).“;

(5) člen 120 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 120

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 121a v zvezi s spremembo Priloge I, da se upoštevata znanstveni in 

tehnični napredek.“;

(6) odstavek 2a člena 121 se črta;



(7) člen 121a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 121a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te 

uredbe Omnibus].

3. Prenos pooblastila iz člena 14(1), člena 22b, člena 23b, člena 46a, 

člena 47, člena 52b, člena 54a in člena 120 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 14(1), členom 22b, členom 23b, 

členom 46a, členom 47, členom 52b, členom 54a in členom 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.“;

(8) člena 121b in 121c se črtata.



141. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o 

določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih 

transmisivnih spongiformnih encefalopatij146

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 999/2001 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog k navedeni uredbi in dopolnitvijo navedene uredbe z: 

odobritvijo posodobitvijo seznama odobrenih hitrih testov;, 

spremembo starosti živali iz vrste govedi, da bodo zajete v letnih programih 

spremljanja;,

določitvijo posodobitvijo seznama meril za dokazovanje izboljšanja 

epidemioloških razmer v državi in njihovo navedbo v Prilogi; 

odločitvijo, da se mlade živali iz vrste prežvekovalcev lahko krmijo z 

beljakovinami, pridobljenimi iz rib; 

146 UL L 147, 31.5.2001, str. 1.



Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z:

določitvijo podrobnih meril za odobritev takšnih odstopanj od prepovedi v 

zvezi s krmljenjem živali; 

odločitvijo, da se uvedejo tolerančne stopnje za neznatne količine živalskih 

beljakovin v krmi zaradi naključne in tehnično neizogibne kontaminacije; 

odločitvijo glede starosti; 

določitvijo pravil o izjemah od zahteve glede odstranitve in uničenja snovi s 

specifičnim tveganjem; 

odobritvijo proizvodnih postopkov; 

odločitvijo, da se nekatere določbe razširijo na druge živalske vrste; 

odločitvijo glede razširitve na druge proizvode živalskega izvora; 

sprejetjem metode za potrditev BSE pri ovcah in kozah. [Sprememba 346]



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 999/2001 spremeni:

(1) v členu 5(3) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 23b v zvezi z odobritvijo hitrih testov iz drugega pododstavka. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 23b v zvezi s spremembo točke 4 poglavja C Priloge X, da se posodobi 

seznam odobrenih hitrih testov iz navedene točke.“; [Sprememba 347]



(2) člen 6 se spremeni:

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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 23b v zvezi z odobritvijo hitrih testov za navedeni 

namen. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 23b v zvezi s spremembo Priloge V, da se v njej 

navedejo ti hitri testi, odobreni za navedeni namen.“; 

[Sprememba 348]



(b) v odstavku 1b se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 23b v zvezi s spremembo odstavka 1a(a) in (c), da se 

prilagodi tam določena starost v skladu z znanstvenim napredkom in po 

posvetovanju z EFSA. 

Na zahtevo države članice, ki lahko dokaže izboljšanje epidemioloških 

razmer v državi, se lahko revidirajo letni programi spremljanja za to 

državo članico. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 23b:

(a) za določitev nekaterih meril za spremembo točke 7 dela I poglavja 

A Priloge III, da se navedejo merila, po katerih bi bilo treba 

oceniti izboljšanje epidemioloških razmer v državi za namen 

revizije programov spremljanja; 

(b) za spremembo točke 7 dela I poglavja A Priloge III, da se navedejo 

merila iz točke (a).“; [Sprememba 349]



(3) člen 7 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 23b v zvezi s spremembo Priloge IV, da se dovoli 

krmljenje mladih živali iz vrste prežvekovalcev z beljakovinami, 

pridobljenimi iz rib, ob upoštevanju: 

(a) znanstvene ocene prehranskih potreb mladih prežvekovalcev;

(b) pravil, sprejetih za izvajanje tega člena, iz odstavka 5 tega člena;

(c) ocene vidikov nadzora tega odstopanja.“;



(b) v odstavku 4 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim: 

„Na zahtevo države članice ali tretje države se lahko sprejme odločitev v 

skladu s postopkom iz člena 24(2) za priznanje posameznih odstopanj od 

omejitev iz tega odstavka. Pri vseh odstopanjih je treba upoštevati 

določbe iz odstavka 3 tega člena. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b o določitvi za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih meril, ki jih je treba 

upoštevati pri priznanju takšnega odstopanja.“; [Sprememba 350]

(c) odstavek 4a se nadomesti z naslednjim:

„4a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 23b v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo tolerančnih stopenj za neznatne količine živalskih 

beljakovin v krmi zaradi naključne in tehnično neizogibne 

kontaminacije, ki temeljijo na ugodni oceni tveganj, ob 

upoštevanju vsaj obsega in morebitnega vira kontaminacije ter 

končnega namembnega kraja pošiljke.“; [Sprememba 351]



(4) člen 8 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Snovi s specifičnim tveganjem se odstranijo in uničijo v skladu s 

Prilogo V k tej uredbi in z Uredbo (ES) št. 1069/2009. Ni jih 

dovoljeno uvažati v Unijo. Seznam snovi s specifičnim tveganjem 

iz Priloge V zajema vsaj možgane, hrbtenjačo, oči in tonzile 

goveda, starejšega od 12 mesecev, in hrbtenico zgoraj omenjenih 

živali nad starostjo, ki jo določi Komisija. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 23b 

v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo navedene starosti. Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 23b v zvezi s spremembo seznama snovi s 

specifičnim tveganjem iz Priloge V, ob upoštevanju različnih 

kategorij tveganja iz prvega pododstavka člena 5(1) in zahtev iz 

člena 6(1a) in člena (1b)(b).“; [Sprememba 352]



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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 23b v zvezi z odobritvijo alternativnega testa, ki 

omogoča za spremembo Priloge X, da se posodobi seznam odobrenih 

alternativnih testov, ki omogočajo odkrivanje BSE pred zakolom, ter 

spremembo seznama iz navedene priloge X. Odstavek 1 tega člena se ne 

uporablja za tkiva živali, ki so bile pregledane z alternativnim testom, če 

se ta test uporablja pod pogoji iz Priloge V in so rezultati testa 

negativni.“; [Sprememba 353]

(c) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 23b v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo pravil o izjemah od odstavkov 1 do 4 tega člena glede 

datuma začetka dejanske uveljavitve prepovedi krmljenja iz člena 

7(1) ali po potrebi v primeru tretjih držav ali njihovih regij z 

nadzorovanim tveganjem za BSE glede datuma začetka dejanske 

uveljavitve prepovedi beljakovin prežvekovalcev v krmi za 

prežvekovalce z namenom, da se omejijo zahteve za odstranjevanje 

in uničenje snovi s specifičnim tveganjem za živali, rojene pred 

omenjenim datumom v zadevnih državah ali regijah.“; 

[Sprememba 354]



(5) člen 9 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 23b v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

odobritvijo proizvodnih procesov, ki se uporabijo za proizvodnjo 

proizvodov živalskega izvora iz Priloge VI.“; [Sprememba 355]

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata z vidika meril, podrobno opisanih 

v točki 5 Priloge V, za prežvekovalce, ki so bili pregledani z 

alternativnim testom iz člena 8(2) in seznama iz Priloge X, če so 

bili rezultati testa negativni.“;

(6) v členu 15 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 23b v zvezi z dopolnitvijo za dopolnitev te uredbe, da se 

določbe z razširitvijo določb odstavkov 1 in 2 razširijo na druge živalske 

vrste.“; [Sprememba 356]



(7) v členu 16(7) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 23b v zvezi z dopolnitvijo za dopolnitev te uredbe, da se določbe z 

razširitvijo določb odstavkov 1 do 6 razširijo na druge proizvode živalskega 

izvora.“; [Sprememba 357]

(8) v členu 20(2) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 23b v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo metode za potrditev 

BSE pri ovcah in kozah.“; [Sprememba 358]



(9) člen 23 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 23

Sprememba prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 23b v zvezi s spremembo prilog. Namen sprememb je prilagoditev 

določb iz navedenih prilog razvoju epidemioloških razmer, razpoložljivega 

znanstvenega znanja, ustreznih mednarodnih standardov, razpoložljivih 

analitičnih metod za uradni nadzor ali rezultatov nadzorov ali študij glede 

izvajanja navedenih določb, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:

(i) kjer je ustrezno, sklepi razpoložljivih mnenj EFSA;

(ii) potrebe po ohranitvi visoke ravni varstva za zdravje človeka in živali v 

Uniji.“;

(10) člen 23 a se črta;



(11) vstavi se naslednji člen 23b:

„Člen 23b

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 5(3), člena 6(1) in 

(1b), člena 7(3), (4) in (4a), člena 8(1), (2) in (5), člena 9(1) in (3), 

člena 15(3), člena 16(7), člena 20(2) ter člena 23 se prenese na Komisijo 

za nedoločen čas obdobje petih let od [datuma datum začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 359]



3. Pooblastilo iz člena 5(3), člena 6(1) in (1b), člena 7(3), (4) in (4a), 

člena 8(1), (2) in (5), člena 9(1) in (3), člena 15(3), člena 16(7), 

člena 20(2) ter člena 23 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(3), členom 6(1) in (1b), 

členom 7(3), (4) in (4a), členom 8(1), (2) in (5), členom 9(1) in (3), 

členom 15(3), členom 16(7), členom 20(2) ter členom 23, začne veljati 

le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v 

roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in 

Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament in 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.“;

(12) odstavek 3 člena 24 se črta. 



142. Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 

o nezaželenih snoveh v živalski krmi147 

Za doseganje ciljev Direktive 2002/32/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I in II k navedeni direktivi, da se prilagodita tehničnemu 

napredku, in dopolnitvijo navedene direktive z merili glede 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

147 UL L 140, 30.5.2002, str. 10
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2002/32/ES spremeni:

(1) v členu 7(2) se prvi pododstavek nadomesti 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 11a v zvezi s spremembo navedenih prilog.

Kadar je v primeru teh sprememb to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 11a.“;

(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 v zvezi s 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:

„– pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 10a v zvezi z določitvijo meril glede dopustnosti postopkov 

razstrupljanja, kot dopolnitev meril o dopustnosti proizvodov, 

namenjenih za živalsko krmo, ki so bili obdelani s postopki za 

razstrupljanje.“; 

(3) vstavita se naslednja člena 10a in 10b:

„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 nedoločen čas od [datuma začetka 

veljavnosti te uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7(2) ter členom 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.

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) odstavka 3 in 4 člena 11 se črtata.



143. Direktiva 2002/46/ES z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o 

prehranskih dopolnilih148 

Za doseganje ciljev Direktive 2002/46/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I in II k navedeni direktivi, da se navedeni prilogi prilagodita 

tehničnemu napredku, in dopolnitvijo navedene direktive z merili čistosti za snovi iz 

Priloge II ter najnižjimi in najvišjimi možnimi količinami vitaminov in mineralov, ki 

morajo biti prisotni v prehranskih dopolnilih. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov. 

[Sprememba 360]

148 UL L 183, 12.7.2002, str. 51.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2002/46/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo mejnih količin 

vitaminov in mineralov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011. [Sprememba 361]

Zato se Direktiva 2002/46/ES spremeni:

(1) člen 4 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 12a v zvezi z merili za dopolnitev te 

direktive z določitvijo meril čistosti za snovi iz Priloge II, razen 

kadar se takšna merila uporabljajo na podlagi odstavka 3.“; 

[Sprememba 362]



(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 12a v zvezi s spremembo seznamov v 

prilogah I in II, da se prilagodita tehničnemu napredku.

Kadar je v primeru odstranitve vitamina ali minerala s seznamov iz 

odstavka 1 tega člena to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz 

člena 12b.“;

(2) v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 12a v zvezi z določitvijo najnižjih količin vitaminov in 

mineralov iz odstavka 3 tega člena.za dopolnitev te direktive z 

določitvijo:

(a) najnižjih količin vitaminov in mineralov iz odstavka 3 tega člena 

ter

(b)  Komisija z izvedbenimi akti določi mejne količine najvišjih 

količin vitaminov in mineralov iz odstavkov 1 in 2 tega člena. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13(2).“; 

[Sprememba 363]



(3) odstavek 3 člena 12 se črta; v členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim: 

„3. Da bi odpravili težave iz odstavka 1 in zaščitili zdravje ljudi, se na 

Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 12a za dopolnitev te direktive. 

Država članica, ki je sprejela zaščitne ukrepe, jih v takem primeru 

lahko ohrani do sprejetja delegiranih aktov.“ [Sprememba 364]

(4) vstavita se naslednja člena 12a in 12b: 

„Člen 12a

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(2) in (5) ter, 

člena 5(4) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus 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(2) in (5) ter, člena 5(4) in člena 12(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 o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 4(2) in (5) ter, členom 5(4) in 

členom 12(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. [Sprememba 365]



Člen 12b

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.“; 

(5) odstavka 3 in 4 člena 13 se črtata.



144. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES z dne 27. januarja 2003 o 

določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, 

shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o spremembi 

Direktive 2001/83/ES149 

Za doseganje ciljev Direktive 2002/98/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I do IV k navedeni direktivi, da se prilagodijo tehničnemu in 

znanstvenemu napredku, in v zvezi z dopolnitvijo navedene direktive z nekaterimi 

tehničnimi zahtevami. 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

149 UL L 33, 8.2.2003, str. 30.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje točke (i) drugega odstavka člena 29 

Direktive 2002/98/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v 

zvezi z določitvijo postopka za prijavo hudih neželenih reakcij in pojavov ter obrazca 

za prijavo. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. 

[Sprememba 366]

Zato se Direktiva 2002/98/ES spremeni:

(1) za naslovom poglavja IX se vstavita naslednja člena 27a in 27b:

„Člen 27a 

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 prvega in tretjega 

odstavka člena 29 se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih 

let od … [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 367]



3. Prenos pooblastila iz prvega in tretjega odstavka člena 29 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s prvim in tretjim odstavkom člena 29, 

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 obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 

rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva 

meseca.

Člen 27b

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 28a(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) odstavka 3 in 4 člena 28 se črtata;

(3) člen 29 se spremeni: 

(a) prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 27a v zvezi s spremembami za spremembo tehničnih 

zahtev iz prilog I do IV, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu 

napredku. 

Kadar je v primeru tehničnih zahtev iz prilog III in IV to potrebno iz 

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

člena, uporabi postopek iz člena 27b.“; [Sprememba 368]



(b) točka (i) v drugem odstavku se črta; [Sprememba 369]

(c) tretji in četrti odstavek se nadomestita z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 27a v zvezi z dopolnitvijo te direktive glede tehničnih 

zahtev iz drugega odstavka.

Kadar je v primeru tehničnih zahtev iz točk (b), (c), (d), (e), (f) in (g) 

drugega odstavka to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane 

akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 27b.“;

(d) doda se naslednji peti odstavek:

„Komisija z izvedbenimi akti določi postopek za prijavo hudih neželenih 

reakcij in pojavov ter obrazec za prijavo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom iz člena 28(2).“; [Sprememba 370]



145. 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 hrane150

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 178/2002 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo navedene uredbe, kar zadeva število in poimenovanja znanstvenih 

svetov, dopolnitvijo 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 o kakovosti ter finančnimi določbami za morebitno finančno 

podporo. 

150 UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Uredba (ES) št. 178/2002 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 v zvezi s spremembo prvega pododstavka, kar zadeva število in 

poimenovanja znanstvenih svetov na zaprosilo agencije z vidika tehničnega in 

znanstvenega razvoja.“;



(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 v zvezi s postopkom, ki ga 

mora uporabiti agencija za zahteve za znanstvena mnenja;

(b) izvedbene akte, v katerih določi smernice za znanstveno 

vrednotenje snovi, izdelkov in postopkov, za katere se po 

zakonodaji Skupnosti zahteva predhodna odobritev ali vpis na 

pozitivni seznam, zlasti kadar zakonodaja Skupnosti predvideva ali 

dovoljuje, da predlagatelj zato 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 v zvezi 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.“;

(4) v poglavju V se naslov oddelka 1 nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 1

PRENOS POOBLASTILA TER POSTOPKI IZVAJANJA IN 

POSREDOVANJA“;

(5) za naslovom oddelka 1 se vstavi naslednji člen 57a:

„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 nedoločen čas od [datuma 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 28(4), členom 29(6) in 

členom 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) odstavek 3 člena 58 se črta.



146. Direktiva 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o 

spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo 

Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS151

Za doseganje ciljev Direktive 2003/99/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo Priloge I k navedeni direktivi, da se posodobijo seznami zoonoz in 

njihovih povzročiteljev iz navedene priloge, spremembo prilog II, III in IV k 

navedeni direktivi ter dopolnitvijo navedene direktive z usklajenimi programi 

spremljanja za eno ali več zoonoz ali njihovih povzročiteljev. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

151 UL L 325, 12.12.2003, str. 31



Zato se Direktiva 2003/99/ES spremeni:

(1) v členu 4 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 11a v zvezi s spremembo Priloge I, da se posodobijo 

seznami zoonoz ali njihovih povzročiteljev, zlasti ob upoštevanju 

naslednjih meril:

(a) njihovega pojava v živalskih in človeških populacijah, krmi in 

živilih;

(b) resnosti njihovega učinkovanja za ljudi;

(c) gospodarskih posledic za zdravstveno varstvo živali in ljudi ter za 

poslovanje z živili in krmo;

(d) epidemioloških trendov v živalskih in človeških populacijah, 

živilih in krmi.

Kadar je to zaradi varstva zdravja ljudi potrebno iz izredno nujnih 

razlogov, se za delegirane akte, sprejete v skladu s tem členom, uporabi 

postopek iz člena 11b.“;



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

„1. Če podatki, zbrani z rutinskim spremljanjem v skladu s členom 4, ne 

zadoščajo, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 11a v zvezi za dopolnitev te direktive z 

vzpostavitvijo usklajenih programov spremljanja za eno ali več zoonoz 

ali njihovih povzročiteljev. Ti delegirani akti se sprejmejo zlasti, kadar so 

ugotovljene posebne potrebe in kadar je treba oceniti tveganja ali 

ugotoviti temeljne vrednosti v zvezi z zoonozami ali njihovimi 

povzročitelji na ravni držav članic ali na ravni Unije.“; 

[Sprememba 371]

(2a) v členu 11 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Spremembe prilog in izvedbeni ukrepi“ [Sprememba 372]



(3) v členu 11 se prvi in drugi odstavek nadomestita z naslednjim:

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

s členom 11a v zvezi s spremembo prilog II, III in IV, zlasti ob upoštevanju 

naslednjih meril:

(a) pojava zoonoz, njihovih povzročiteljev in protimikrobne odpornosti v 

živalskih in človeških populacijah, krmi, živilih in okolju;

(b) razpoložljivosti novih orodij za spremljanje in poročanje;

(c) potreb, ki jih zahteva ocena trendov na nacionalni, evropski ali svetovni 

ravni.“; 

(3a) v členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„Poleg tega se lahko izvedbeni ukrepi sprejmejo v skladu s postopkom v 

odboru iz člena 12(2).“; [Sprememba 373]



(4) vstavita se naslednja člena 11a in 11b:

„Člen 11a 

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(4), člena 5(1) in 

člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... 

[datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. [Sprememba 374]



3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(4), člena 5(1) in 

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(4), členom 5(1) in členom 11, 

začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega 

roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca.

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.“;

(5) odstavka 3 in 4 člena 12 se črtata.



147. Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 

22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi152

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1829/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo Priloge k navedeni uredbi, da se prilagodi tehničnemu napredku, in z 

dopolnitvijo navedene uredbe z določitvijo, katera živila in krma sodijo na področje 

uporabe različnih delov uredbe, z določitvijo ustreznih nižjih mejnih vrednosti za 

sledi GSO v živilih in krmi, pod katerimi se zahteve glede označevanja ne 

uporabljajo, pri čemer je treba upoštevati nekatere pogoje, z določitvijo ukrepov za 

nosilce dejavnosti, da izpolnijo zahteve pristojnih organov, in ukrepov, ki so 

potrebni zato, da operaterji izpolnjujejo zahteve glede označevanja, in z določitvijo 

posebnih določb za informacije, ki jih morajo predložiti obrati javne prehrane, ki z 

živili oskrbujejo končnega potrošnika. [Sprememba 375]

152 UL L 268, 18.10.2003, str. 1



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016*. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za nosilce 

dejavnosti, da izpolnijo zahteve pristojnih organov, ukrepi, ki so potrebni za to, da 

nosilci dejavnosti izpolnjujejo zahteve za označevanje, ter pravili za lažjo enotno 

uporabo nekaterih določb. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo 

(EU) št. 182/2011. [Sprememba 376]



Zato se Uredba (ES) št. 1829/2003 spremeni:

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

„2. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi, ali vrsta živila spada na 

področje uporabe tega oddelka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 35(2).Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo, ali vrsta živila spada na področje uporabe tega 

oddelka.“; [Sprememba 377]

(2) v členu 12 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 34a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

ustrezne nižje mejne vrednosti zlasti za živila, ki vsebujejo GSO ali so iz 

njih sestavljena, ali zaradi upoštevanja napredka v znanosti in 

tehnologiji.“; [Sprememba 378]



(3) člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Delegirana in izvedbena pooblastila

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

skladu s členom 34a v zvezi s sprejetjem posebnih določb za informacije, 

ki jih morajo predložiti obrati javne prehrane, ki z živili oskrbujejo 

končnega potrošnika. Za upoštevanje posebnega položaja obratov javne 

prehrane lahko take določbe določajo prilagoditev zahtev, določenih 

v členu 13(1)(e).za dopolnitev te uredbe s sprejetjem:

(a) ukrepov, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da v skladu s 

členom 12(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov;

(b) ukrepov, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da izpolnjujejo 

zahteve za označevanje, določene v členu 13; ter

(c) posebnih pravil glede podatkov, ki jih morajo predložiti obrati 

javne prehrane, ki z živili oskrbujejo končnega potrošnika. Za 

upoštevanje posebnega položaja obratov javne prehrane lahko 

take določbe določajo prilagoditev zahtev, določenih v členu 

13(1)(e).



2. Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme: podrobna pravila za lažjo 

enotno uporabo člena 13.

(a) ukrepe, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da v skladu 

s členom 12(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov;

(b) ukrepe, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da izpolnjujejo zahteve 

za označevanje, določene v členu 13;

(c) podrobna pravila za lažjo enotno uporabo člena 13.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).“; 

[Sprememba 379]

(4) v členu 15 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo, ali vrsta krme spada na področje 

uporabe tega oddelka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 35(2).“; [Sprememba 380]



(5) v členu 24 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 34a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

ustrezne nižje mejne vrednosti zlasti za krmo, ki vsebuje GSO ali je iz 

njih sestavljena, ali zaradi upoštevanja napredka v znanosti in 

tehnologiji.“; [Sprememba 381]

(6) člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Izvedbena Delegirana in izvedbena pooblastila

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme:1. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34a za 

dopolnitev te uredbe s sprejetjem:

(a) ukrepe ukrepov, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da v skladu 

s členom 24(3) izpolnijo zahteve pristojnih organov;

(b) ukrepe ukrepov, ki so potrebni za nosilce dejavnosti, da 

izpolnjujejo zahteve za označevanje, določene v členu 25.

(c) podrobna pravila za lažjo enotno uporabo člena 25.



2. Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila za lažjo 

enotno uporabo člena 25. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 35(2).“; [Sprememba 382]

(7) v členu 32 se šesti odstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 34a v zvezi s spremembo Priloge, da se prilagodi tehničnemu 

napredku.“;

(8) vstavi se naslednji člen 34a:

„Člen 34a

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), člena 12(4), 

člena 14(1a), člena 15(2), člena 24(4), člena 26(1) in šestega odstavka 

člena 32 se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... 

[datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja.

3. Prenos pooblastila iz člena 3(2), člena 12(4), člena 14(1a), člena 15(2), 

člena 24(4) in, člena 26(1) ter šestega odstavka člena 32 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 3(2), členom 12(4), 

členom 14(1a), členom 15(2), členom 24(4), in členom 26(1) ter šestim 

odstavkom člena 32, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti 

Svet ne nasprotuje delegiranem aktu 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.“; [Sprememba 383]



(9) odstavek 3 člena 35 se črta;

(10) odstavek 3 člena 47 se črta.



148. 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/ES153

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1830/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe z dopolnitvijo 

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

153 UL L 268, 18.10.2003, str. 24.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 1830/2003 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 v zvezi z določitvijo in prilagoditvijo sistema za razvijanje in 

dodeljevanje posebnih identifikatorjev GSO ob upoštevanju razvoja dogodkov 

v mednarodnih forumih.“; 

(2) vstavi se naslednji člen 9a:

„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 8 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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) odstavek 2 člena 10 se črta;

(4) prvi pododstavek odstavka 2 člena 13 se črta. 



149. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 

22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali154 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1831/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I, II, III in IV k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu 

napredku, in dopolnitvijo 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

154 UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 1831/2003 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 v zvezi s spremembo Priloge IV, da se splošni 

pogoji iz navedene priloge prilagodijo tehničnemu 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 v zvezi s spremembo Priloge I, da se kategorije in 

funkcionalne skupine krmnih dodatkov prilagodijo tehničnemu napredku 

ali znanstvenemu razvoju.“; 

(3) v členu 7(5) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 21a v zvezi z določitvijo pravil, ki dopuščajo 

poenostavljene postopke za izdajo dovoljenj za dodatke, ki so bili 

dovoljeni za uporabo v hrani.“;



(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 v zvezi s 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 v zvezi s spremembo Priloge II.“;

(6) vstavi se naslednji člen 21a:

„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 3(5), člena 6(3), 

člena 7(5), člena 16(6) in člena 21 se prenese na Komisijo za nedoločen 

čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(5), členom 6(3), členom 7(5), 

členom 16(6) in členom 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) odstavek 3 člena 22 se črta.



150. 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 živilih155

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 2065/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog k navedeni uredbi na zaprosilo Agencije glede znanstvene in/ali 

tehnične pomoči ter dopolnitvijo 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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

155 UL L 309, 26.11.2003, str. 1. 
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 2065/2003 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 v zvezi z merili 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 v zvezi s spremembo prilog na zaprosilo Agencije 

glede znanstvene in/ali tehnične pomoči.“;



(3) vstavi se naslednji člen 18a: 

„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 nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus].

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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 17(3) in členom 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) odstavek 3 člena 19 se črta.



151. Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih 

zoonoz, ki se prenašajo z živili156 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 2160/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I, II in III k navedeni uredbi in dopolnitvijo navedene uredbe, kar 

zadeva cilje Unije za zmanjševanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz, 

posebne metode nadzora, posebna pravila glede meril za uvoz iz tretjih držav, 

odgovornosti in naloge referenčnih laboratorijev Unije, odobritev metod testiranja 

ter nekatere odgovornosti in naloge nacionalnih referenčnih laboratorijev. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov. [Sprememba 384]

156 UL L 325, 12.12.2003, str. 1.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 2160/2003 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z odobritvijo metod testiranja. Ta 

pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. 

[Sprememba 385]

Zato se Uredba (ES) št. 2160/2003 spremeni:

(1) člen 4 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi s cilji 

Unije za zmanjšanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz, 

naštetih v stolpcu 1 Priloge I, pri populacijah živali, naštetih v 

stolpcu 2 Priloge I, zlasti ob upoštevanju: [Sprememba 386]

(a) izkušenj, pridobljenih ob obstoječih nacionalnih ukrepih, in 

(b) informacij, poslanih Komisiji ali Evropski agenciji za varnost 

živil po obstoječih zahtevah Unije, zlasti v okviru informacij, 

predpisanih v Direktivi 2003/99/ES in zlasti členu 5 

Direktive.“;



(b) v odstavku 6 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a v zvezi s spremembo Priloge I za 

namene iz točke (b), po upoštevanju zlasti meril iz točke (c).“;

(c) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a v zvezi s spremembo Priloge III, da se 

dodajo merila za določanje serotipov salmonele, ki so pomembni 

za javno zdravje.“;

(2) v členu 5 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 13a v zvezi s spremembo Priloge II za prilagoditev 

zahtev in minimalnih pravil o vzorčenju, po upoštevanju zlasti meril iz 

točke (c) člena 4(6).“;



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

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

skladu s členom 13a v zvezi s za dopolnitev te uredbe, kar zadeva: 

[Sprememba 387]

(a) posebnimi metodami nadzora, ki se lahko ali se uporabijo za 

zmanjšanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz v fazi 

primarne vzreje živali in drugih fazah prehranjevalne verige;

(b) pravili, ki se lahko sprejmejo v zvezi s pogoji za uporabo metod iz 

točke (a);

(c) podrobnimi pravili, ki se lahko sprejmejo v zvezi s potrebnimi 

dokumenti in postopki ter minimalnimi zahtevami glede metod iz 

točke (a), ter

(d) nekaterimi posebnimi metodami nadzora, ki se ne uporabljajo kot 

del programov nadzora.“;



(4) v členu 9 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 

„4. Brez poseganja v člen 5(6) se na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil glede določanja meril iz 

člena 5(5) in odstavka 2 tega člena s strani držav članic.“; 

[Sprememba 388]

(5) v členu 10(5) se drugi in tretji stavek nadomestita z naslednjim:

„Dovoljenje se lahko prekliče po istem postopku in brez. Brez poseganja v 

člen 5(6) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov 

v skladu s členom 13a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih 

pravil v zvezi s temi merili.“; [Sprememba 389]



(6) člen 11 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo odgovornosti in nalog referenčnih laboratorijev Unije, 

zlasti glede usklajevanja njihovih dejavnosti in dejavnosti 

nacionalnih referenčnih laboratorijev.“; [Sprememba 390]

(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo nekaterih odgovornosti in nalog nacionalnih referenčnih 

laboratorijev, zlasti glede usklajevanja njihovih dejavnosti in 

dejavnosti zadevnih referenčnih laboratorijev v državah članicah, 

imenovanih v skladu s členom 12(1)(a).“; [Sprememba 391]



(7) v členu 12(3) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim: 

„3. Komisija lahko z izvedbenimi akti odobri druge metode testiranja iz 

odstavka 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 14(2).Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe 

z določitvijo drugih metod testiranja kot tistih iz prvega in drugega 

pododstavka tega odstavka.“; [Sprememba 392]

(7a) v členu 13 se naslov nadomesti z naslednjim:

„Delegirana in izvedbena pooblastila“ [Sprememba 393]

(8) v členu 13 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 13a v zvezi za dopolnitev te uredbe z ustreznimi zdravstvenimi 

spričevali.“; [Sprememba 394]

(8a) v členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„Poleg tega se lahko izvedbeni ukrepi sprejmejo v skladu z regulativnim 

postopkom iz člena 14(2).“ [Sprememba 395]



(9) vstavi se naslednji člen 13a:

„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 3(1), (6) in (7), 

člena 5(6), člena 8(1), člena 9(4), člena 10(5), člena 11(2) in (4), tretjega 

pododstavka člena 12(3) ter člena 13 se prenese na Komisijo za 

nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja.



3. Prenos pooblastila iz člena 3(1), (6) in (7), člena 5(6), člena 8(1), 

člena 9(4), člena 10(5), člena 11(2) in (4), tretjega pododstavka člena 

12(3) ter člena 13 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 3(1), (6) in (7), členom 5(6), 

členom 8(1), členom 9(4), členom 10(5), členom 11(2) in (4), tretjim 

pododstavkom člena 12(3) ter členom 13, začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in 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.“; [Sprememba 396]

(9) odstavek 3 člena 14 se črta.



152. Direktiva 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 

določitvi standardov kakovosti in varnosti darovanja, pridobivanja, testiranja, 

predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic157 

Za doseganje ciljev Direktive 2004/23/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo za dopolnitev navedene direktive z zahtevami določitvijo zahtev za 

sledljivost tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s temi tkivi in 

celicami in vplivajo na njihovo kakovost, ter v zvezi z določitvijo postopkov za 

zagotavljanje sledljivosti in preverjanje enakovrednih standardov kakovosti in 

varnosti za uvožena tkiva in celice ter z dopolnitvijo navedene direktive v zvezi z 

nekaterimi tehničnimi zahtevami. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko sistematično udeležujejo 

sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov. 

[Sprememba 397]

157 UL L 102, 7.4.2004, str. 48.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2004/23/ES bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo postopkov za 

zagotavljanje sledljivosti ter za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in 

varnosti uvoženih tkiv in celic. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo 

(EU) št. 182/2011. [Sprememba 398]

Zato se Direktiva 2004/23/ES spremeni:

(1) v členu 8 se odstavka 5 in 6 nadomestita z naslednjim:

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

skladu s členom 28a v zvezi za dopolnitev te direktive z določitvijo 

zahtev za sledljivost tkiv in celic kakor tudi izdelkov in materialov, ki 

prihajajo v stik s temi tkivi in celicami in vplivajo na njihovo kakovost in 

varnost, pa tudi z določitvijo postopkov za zagotavljanje sledljivosti na 

ravni Unije. [Sprememba 399]

6. Komisija z izvedbenimi akti določi postopke za zagotavljanje sledljivosti 

na ravni Unije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 29(2).“; [Sprememba 400]



(2) v členu 9 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Komisija z izvedbenimi akti določi postopke Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28a za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo postopkov za preverjanje ustreznosti 

standardov kakovosti in varnosti v skladu z odstavkom 1. Ti izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 29(2).“; 

[Sprememba 401]

(3) v členu 28 se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim:

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

s členom 28a za dopolnitev te direktive v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk 

(a) do (i) prvega odstavka. [Sprememba 402]

Kadar je v primeru tehničnih zahtev iz točk (d) in (e) prvega odstavka to 

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

tega člena, uporabi postopek iz člena 28b.“;



(4) vstavita se naslednja člena 28a in 28b:

„Člen 28a 

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(5), člena 9(4) in 

drugega odstavka člena 28 se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja.



3. Prenos pooblastila iz člena 8(5) in, člena 9(4) ter drugega odstavka 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. 

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 8(5), členom 9(4) in drugim 

odstavkom člena 28, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet 

ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega 

obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred 

iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, 

da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega 

parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca. [Sprememba 403]



Člen 28b

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 28a(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.“;

(5) odstavka 3 in 4 člena 29 se črtata. 



153. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o 

higieni živil158 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 852/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I in II k navedeni uredbi ter dopolnitvijo navedene uredbe, kar 

zadeva posebne higienske ukrepe, zahteve za odobritev obratov živilske dejavnosti, 

posebne določbe za uporabo zahtev Uredbe za določena živila, da se obravnavajo 

posebna tveganja ali nastajajoča tveganja v zvezi z javnim zdravjem ter ob 

upoštevanju odstopanj od prilog 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

158 UL L 139, 30.4.2004, str. 1.



Zato se Uredba (ES) št. 852/2004 spremeni:

(1) v členu 4 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 13a v zvezi s sprejetjem za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo posebnih higienskih ukrepov iz odstavka 3, zlasti glede: 

[Sprememba 404]

(a) določitve mikrobioloških meril ter povezanih metod vzorčenja in 

analiz;

(b) uvedbe posebnih zahtev glede nadzora temperature in vzdrževanja 

zmrzovalne verige ter 

(c) določitve posebnih mikrobioloških ciljev.“;



(2) v členu 6(3) se točka (c) nadomesti z naslednjim: 

„(c) z delegiranim aktom, ki ga lahko Komisija sprejme na podlagi 

pooblastila v skladu s členom 13a in ki dopolnjuje to uredbo.“; 

[Sprememba 405]

(3) člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 13a v zvezi s posebnimi določbami za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo posebnih določb za uporabo zahtev iz te uredbe za posebna živila, 

da se obravnavajo posebna tveganja ali nastajajoča tveganja v zvezi z javnim 

zdravjem.“; [Sprememba 406]



(4) v členu 13 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

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

skladu s členom 13a v zvezi s spremembo prilog I in II. Namen 

sprememb je zagotovitev in omogočitev doseganja ciljev 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 ter pri 

postopkih, ki temeljijo na načelih HACCP v skladu s členom 5;

(b) izkušnjah Komisije, zlasti glede rezultatov njenih revizij; 

(c) tehnološkem razvoju in njegovih praktičnih posledicah ter 

pričakovanjih potrošnikov glede sestave živil; 

(d) novih znanstvenih nasvetih, zlasti novih ocenah tveganja; 

(e) mikrobioloških in temperaturnih merilih za živila.



Spremembe iz prvega pododstavka se nanašajo na:

(a) določbe o higieni za primarno proizvodnjo in povezane delovne 

postopke;

(b) zahteve za prostore in opremo živilskega obrata;

(c) določbe, ki veljajo za živila, vključno s prevozom, embaliranjem in 

pakiranjem živil;

(d) toplotno obdelavo živil;

(e) ravnanje z ostanki živil;

(f) zahteve glede oskrbe z vodo;

(g) osebno higieno in usposabljanje oseb, ki delajo z živili. 



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

skladu s členom 13a v zvezi za dopolnitev te uredbe z odobritvijo 

odstopanj od prilog I in II, zlasti da bi se omogočila uporaba člena 5 za 

mala podjetja, ob upoštevanju relevantnih dejavnikov tveganja in pod 

pogojem, da takšna odstopanja ne vplivajo na doseganje naslednjih ciljev 

te uredbe, ki sta:.

(a) omogočanje izvajanja člena 5 za mala podjetja; 

(b) v zvezi z obrati, ki proizvajajo surovine, namenjene proizvodnji 

visoko rafiniranih živil, ki so bile obdelane tako, da je zagotovljena 

njihova varnost, obrati, ki ravnajo z njimi ali jih predelujejo.“; 

[Sprememba 407]

(6) vstavi se naslednji člen 13a:

„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 4(4), 

člena 6(3)(c), člena 12 ter člena 13(1) in (2) se prenese na Komisijo 

za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka 

veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 

podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet 

nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja.

3. Prenos pooblastila iz člena 4(4), člena 6(3)(c), člena 12 ter člena 

13(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 o boljši pripravi 

zakonodaje 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 v skladu s členom 4(4), členom 6(3)(c), 

členom 12 ter členom 13(1) in (2), začne veljati le, če niti Evropski 

parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o 

tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament 

in 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.“; [Sprememba 408]

(5) odstavek 3 člena 14 se črta.



154. Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 

posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora159 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 853/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog II in III k navedeni uredbi ter dopolnitvijo 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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

159 UL L 139, 30.4.2004, str. 55.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 853/2004 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. 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.“;



(2) v členu 8(3) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 11a v zvezi s [spremembo odstavkov 1 in 2, 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 v zvezi s spremembo prilog II in III. Namen 

sprememb je zagotovitev in omogočitev doseganja ciljev 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;



(b) izkušnjah Komisije, zlasti glede rezultatov njenih revizij;

(c) tehnološkem razvoju in njegovih praktičnih posledicah ter 

pričakovanjih potrošnikov glede sestave živil;

(d) znanstvenih nasvetih, zlasti novih ocenah tveganja;

(e) mikrobioloških in temperaturnih merilih za živila;

(f) spremembah v prehranskih vzorcih.

Spremembe iz prvega pododstavka se nanašajo na:

(a) zahteve za identifikacijsko označevanje proizvodov živalskega 

izvora;

(b) cilje postopkov na podlagi HACCP;

(c) zahteve podatkov 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;

(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 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.

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

skladu s členom 11a v zvezi z odobritvijo odstopanj od prilog II in III ob 

upoštevanju relevantnih dejavnikov tveganja in pod pogojem, da takšna 

odstopanja ne vplivajo na doseganje naslednjih ciljev te uredbe:

(a) omogočanje njihovega izvajanja za mala podjetja;

(b) omogočanje neprekinjene uporabe tradicionalnih metod v vseh 

fazah proizvodnje, predelave ali distribucije živil;



(c) zadostitev potrebam nosilcev živilske dejavnosti v regijah, za 

katere veljajo posebne geografske omejitve;

(d) v zvezi z obrati, ki proizvajajo surovine, namenjene proizvodnji 

visoko rafiniranih živil, ki so bile obdelane tako, da je zagotovljena 

njihova varnost.“; 

(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) odstavki 1, 5, 6, 7 in 8 se črtajo; 



(6) vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

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), člena 8(3)(a) 

ter člena 10(1) in (2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 

[datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov 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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(2), členom 8(3)(a) ter 

členom 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 sta 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) odstavek 3 člena 12 se črta.



155. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o 

določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov 

živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi160

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 854/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I, II, III, IV, V in VI k navedeni uredbi in dopolnitvijo navedene 

uredbe z odobritvijo odstopanj od navedenih prilog. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

160 UL L 139, 30.4.2004, str. 206.



Zato se Uredba (ES) št. 854/2004 spremeni:

(1) člen 16 se črta; 

(2) v členu 17 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

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

skladu s členom 18a v zvezi s spremembo prilog I, II, III, IV, V in VI. 

Namen sprememb je zagotovitev in omogočitev doseganja ciljev 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;

(b) tehnološkem razvoju in njegovih praktičnih posledicah ter 

pričakovanjih potrošnikov glede sestave živil;

(i) znanstvenih nasvetih, zlasti novih ocenah tveganja;

(ii) spremembah v prehranskih vzorcih.



Spremembe iz prvega pododstavka se nanašajo na:

(a) naloge pristojnih organov;

(b) organizacijo uradnega nadzora, njegovo pogostost in razdelitev 

odgovornosti;

(c) vključenost zaposlenih v klavnicah v uradni nadzor;

(d) ukrepe po nadzoru;

(e) posebne zahteve za pregled mesa;

(f) zahteve glede specifičnih nevarnosti;

(g) posebne zahteve glede uvrstitve na seznam za obrate iz tretjih 

držav;

(h) merila za določitev na podlagi analize tveganja, kdaj ni nujno, da je 

uradni veterinar prisoten v klavnicah in obratih za predelavo 

divjadi med inšpekcijskimi pregledi ante-mortem in post-mortem;



(i) okoliščine, v katerih določeni postopki pregleda post mortem, 

opisani v oddelku IV Priloge I, niso potrebni, ob upoštevanju 

gospodarstva, regije ali države porekla ter načel analize tveganja;

(j) predpise v zvezi s testi za uradne veterinarje in uradne preglednike;

(k) predpise za laboratorijsko testiranje;

(l) analitične limite za uradni nadzor ribiških proizvodov, zahtevane v 

Prilogi III, vključno glede parazitov in okoljskih onesnaževalcev.



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

skladu s členom 18a v zvezi za dopolnitev te uredbe z odobritvijo 

odstopanj od prilog I, II, III, IV, V in VI ob upoštevanju relevantnih 

dejavnikov tveganja in pod pogojem, da takšna odstopanja ne vplivajo na 

doseganje naslednjih ciljev te uredbe, in sicer za: [Sprememba 409]

(i) omogočanje izvajanja zahtev iz prilog v malih podjetjih;

(ii) omogočanje neprekinjene uporabe tradicionalnih metod v vseh 

fazah proizvodnje, predelave ali distribucije živil;

(iii) zadostitev potrebam nosilcev živilske dejavnosti v regijah, za 

katere veljajo posebne geografske omejitve.“;



(3) člen 18 se spremeni:

(a) uvodni stavek se nadomesti z naslednjim: 

„Brez poseganja v splošno uporabo člena 16 in člena 17(1) lahko 

Komisija z izvedbenimi akti določi naslednje ukrepe. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2)se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo naslednjih ukrepov:“; 

[Sprememba 410]

(b) odstavki 3, 4, 7, 8 in 15 se črtajo; 

(4) vstavi se naslednji člen 18a:

„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(1) in (2) ter 

člena 18 se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od 

… [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet 

mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja.

3. Prenos pooblastila iz člena 17(1) in (2) ter 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 17(1) in (2) ter členom 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.“; [Sprememba 411]

(5) odstavek 3 člena 19 se črta.



156. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o 

zahtevah glede higiene krme161

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 183/2005 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I, II in III k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu 

napredku, in dopolnitvijo navedene uredbe z opredelitvijo posebnih mikrobioloških 

meril in ciljev, odobritvijo 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

161 UL L 35, 8.2.2005, str. 1.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 183/2005 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 v zvezi z opredelitvijo meril in ciljev iz točk (a) in (b).“;

(2) v členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„(3) je obvezna odobritev z delegirano uredbo, ki jo lahko Komisija 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 v zvezi s spremembo prilog I, II in III.“;

(4) člen 28 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 28

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 30a v zvezi z odobritvijo odstopanj od prilog I, II in III iz posebnih 

razlogov in pod pogojem, da takšna odstopanja ne vplivajo na doseganje ciljev 

te uredbe.“;



(5) vstavi se naslednji člen 30a:

„Člen 30a

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 5(3), člena 10(3), 

člena 27 in člena 28 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

3. Prenos pooblastila iz člena 5(3), člena 10(3), 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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(3), členom 10(3), členom 27 

in členom 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) odstavek 3 člena 31 se črta.



157. Uredba (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 

o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, 

Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004162 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1901/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo navedene uredbe s:

podrobno opredelitvijo razlogov za odlog izvajanja ali končanja nekaterih 

ukrepov ter 

določbami v zvezi z nalaganjem denarnih kazni. 

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

162 UL L 378, 27.12.2006, str. 1.



Zato se Uredba (ES) št. 1901/2006 spremeni:

(1) v členu 20 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 50a v zvezi za dopolnitev te uredbe s podrobno 

opredelitvijo razlogov za odlog na podlagi izkušenj, pridobljenih pri 

izvajanju odstavka 1.“; [Sprememba 412]

(2) v členu 49 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija lahko naloži denarne kazni v obliki glob ali periodičnih 

denarnih kazni za kršitve določb te uredbe ali izvedbenih ukrepov, 

sprejetih v skladu z njo, ki se nanašajo na zdravila, odobrena po 

postopku, določenem v Uredbi (ES) št. 726/2004.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 50a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo: 

[Sprememba 413]

(a) seznama obveznosti v skladu s to uredbo, za kršitve katerih se 

lahko naložijo denarne kazni;



(b) postopkov za izvajanje pooblastila glede naložitve glob ali 

periodičnih denarnih kazni, vključno s pravili o sprožitvi postopka, 

ukrepi za preiskavo, pravicami do obrambe, dostopa do 

dokumentacije, pravnega zastopanja in zaupnosti;

(c) pravil o trajanju postopka in zastaralnih rokih;

(d) elementov, ki jih mora Komisija upoštevati pri določanju višine 

glob in periodičnih denarnih kazni, njihovih najvišjih zneskov ter 

pogojev in načinov za pobiranje.

Komisija lahko pri preiskavi sodeluje s pristojnimi nacionalnimi organi 

in uporabi vire, ki jih zagotavlja Agencija. 

Sodišče ima neomejeno pristojnost za pregled sklepov, s katerimi je 

Komisija naložila denarne kazni. Naloženo globo ali periodično denarno 

kazen lahko prekliče, zniža ali zviša.“;



(3) naslov oddelka 2 poglavja 1 se nadomesti z naslednjim:

Oddelek 2

Izvajanje prenosa pooblastila“;

(4) za naslovom oddelka 2 poglavja 1 se vstavi naslednji člen 50a:

„Člen 50a

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo 

pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 20(2) in člena 49(3) 

se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 414]



3. Prenos pooblastila iz člena 20(2) in člena 49(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 20(2) in členom 49(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.“;

(5) člen 51 se črta.



158. Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 

o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih163 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo Priloge k navedeni uredbi, da se prilagodi tehničnemu napredku, in 

dopolnitvijo navedene uredbe glede:

– podatkov o hranilni vrednosti nepredpakiranih živil, ki so naprodaj končnemu 

potrošniku ali obratom javne prehrane, in živil, ki so zapakirana ob prodaji na 

zahtevo kupca ali predpakirana za takojšnjo prodajo; 

– odstopanj od postopkov odobritve, povezanih z uporabo blagovnih znamk, 

trgovskih imen ali domišljijskih imen;

– odstopanj v zvezi s primeri hranil, ki jih ni mogoče zagotoviti v zadostni 

količini z uravnoteženo in raznoliko prehrano;

– posebnih profilov hranil, s katerimi morajo biti usklajena živila ali določene 

kategorije živil, da lahko nosijo prehranske in zdravstvene trditve;

163 UL L 404, 30.12.2006, str. 9.



– ukrepov, ki določajo živila ali kategorije živil, za katere je treba uporabo 

prehranskih ali zdravstvenih trditev omejiti ali prepovedati. 

– sprejetje seznama Unije dovoljenih zdravstvenih trditev razen teh, ki se 

nanašajo na zmanjšanje tveganja za bolezen ter na razvoj in zdravje otrok, 

vključno s pogoji njihove uporabe, vsakršnimi spremembami trditev na 

seznamu ali dodanimi trditvami, ter kar zadeva končne odločitve v zvezi z 

vlogami za dovoljenja za trditve. [Sprememba 415]

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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1924/2006 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s sprejetjem seznama Unije 

dovoljenih zdravstvenih trditev razen teh, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za 

bolezen ter na razvoj in zdravje otrok, vključno s pogoji njihove uporabe, vsakršnimi 

spremembami trditev na seznamu ali dodanimi trditvami, ter kar zadeva končne 

odločitve v zvezi z vlogami za dovoljenja za trditve. Ta pooblastila bi bilo treba 

izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. [Sprememba 416]

Zato se Uredba (ES) št. 1924/2006 spremeni:

(1) člen 1 se spremeni:

(a) v odstavku 2 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Člen 7 ter člen 10(2)(a) in (b) se ne uporabljata v primeru 

nepredpakiranih živil (vključno s svežimi izdelki, kot so sadje, zelenjava 

ali kruh), ki so dana v prodajo končnemu potrošniku ali obratom javne 

prehrane, in živil, zapakiranih ob prodaji na zahtevo kupca ali 

predpakiranih za takojšnjo prodajo. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te 

uredbe v zvezi z informacijami glede označevanja za navedena 

nepredpakirana živila. Nacionalni predpisi se lahko uporabljajo do 

sprejetja navedenih delegiranih aktov.“; [Sprememba 417]



(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. V zvezi z generičnimi deskriptorji (poimenovanja), ki so bili doslej 

običajno uporabljani za označevanje posebnosti določene vrste 

hrane ali pijače, ki bi lahko vplivala na človekovo zdravje, lahko 

zadevni nosilci živilske dejavnosti zaprosijo za odstopanje od 

odstavka 3. Vloga se pošlje pristojnemu nacionalnemu organu 

države članice, ki jo nemudoma posreduje Komisiji. Komisija 

sprejme in objavi pravila (v skladu s katerimi se vlaga te vloge) za 

nosilce živilske dejavnosti, tako da se zagotovi preglednost vloge 

in vložitev v razumnem roku. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za 

dopolnitev te uredbe v zvezi z odstopanji od odstavka 3.“; 

[Sprememba 418]



(2) člen 3 se spremeni:

(a) v drugem pododstavku se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d) navajati, domnevati ali namigovati, da uravnotežena in raznolika 

prehrana ne more zagotoviti ustreznih količin hranil;“;

(b) doda se naslednji pododstavek:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 24a v zvezi z odstopanjem za dopolnitev te uredbe z 

odobritvijo odstopanj od točke (d) drugega pododstavka odstavka tega 

člena v primeru hranil, ki jih ni mogoče zagotoviti v zadostni količini z 

uravnoteženo in raznoliko prehrano; delegirani akti vključujejo pogoje za 

uporabo odstopanj ob upoštevanju posebnih razmer v državah članicah.“; 

[Sprememba 419]



(3) člen 4 se spremeni:

(a) odstavek 1 se spremeni:

(i) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 24a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo do 19. januarja 2009 posebnih profilov hranil, vključno 

z izjemami, s katerimi morajo biti usklajena živila ali določene 

kategorije živil, da lahko nosijo prehranske in zdravstvene trditve 

ter pogoje za uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev za živila 

ali kategorije živil v zvezi s profili hranil.“; [Sprememba 420]

(ii) šesti pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 24a v zvezi za dopolnitev te uredbe s 

posodobitvijo profilov hranil in pogojev njihove uporabe zaradi 

upoštevanja ustreznega znanstvenega napredka. V ta namen se 

posvetuje z interesnimi skupinami, zlasti nosilci živilskih 

dejavnosti in skupinami potrošnikov.“; [Sprememba 421]



(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 24a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

ukrepi za določitev živil ali kategorij živil, razen tistih iz 

odstavka 3 tega člena, za katere je treba uporabo prehranskih ali 

zdravstvenih trditev omejiti ali prepovedati glede na znanstvena 

spoznanja.“; [Sprememba 422]

(4) v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 24a v zvezi s spremembo Priloge, po potrebi po 

posvetovanju z Agencijo. Kadar je primerno, Komisija pritegne 

zainteresirane strani, predvsem nosilce živilske dejavnosti in skupine 

potrošnikov, da bi ovrednotile dojemanje in razumevanje zadevnih 

trditev.";



(5) v členu 13 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:

„3. Komisija z izvedbenim aktom po posvetovanju z AgencijoPo 

posvetovanju z Agencijo Komisija sprejme delegirane akte v skladu s 

členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama Unije 

najpozneje do 31. januarja 2010 posodobi seznam Unije z dopustnimi 

trditvami iz odstavka 1 in vse pogoje, potrebne za uporabo teh trditev. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2). 

[Sprememba 423]

4. Komisija z izvedbenim aktom po posvetovanju z Agencijo Po 

posvetovanju z Agencijo Komisija sprejme delegirane akti v skladu s 

členom 24a na lastno pobudo Komisije ali na zahtevo države članice 

sprejme kakršne koli spremembe za dopolnitev te uredbe s sprejetjem 

sprememb seznama iz odstavka 3 na podlagi splošno sprejetih 

znanstvenih podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 25(2).“; [Sprememba 424]



(6) člen 17(3) se spremeni:

(a) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Komisija z izvedbenim aktom sprejme dokončno odločbo o vlogi. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2)Na 

Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi z dokončno odločbo 

o vlogi.“; [Sprememba 425]

(b) v drugem pododstavku se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) pred iztekom petletnega obdobja, če trditev še vedno izpolnjuje 

pogoje iz te uredbe, Komisija z izvedbenim aktom sprejme ukrepe 

se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem 

ukrepov za odobritev trditve brez omejevanja njene uporabe. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).“; 

[Sprememba 426]



(7) člen 18(5) se spremeni:

(a) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Ko Agencija izda mnenje, ki ne podpira vključitve trditve na seznam iz 

odstavka 4, Komisija z izvedbenim aktom sprejme se na Komisijo 

prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 24a 

za dopolnitev te uredbe v zvezi z odločbo o vlogi. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).“; [Sprememba 427]



(b) v drugem pododstavku se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) če trditev še vedno izpolnjuje pogoje iz te uredbe, Komisija pred 

iztekom petletnega obdobja z izvedbenim aktom sprejme ukrepe za 

odobritev delegirane akte v skladu s členom 24a v zvezi z 

dopolnitvijo te uredbe z odobritvijo trditve brez omejevanja njene 

uporabe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 25(2).“; [Sprememba 428]

(8) vstavi se naslednji člen 24a:

„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 1(2) in (4), člena 3, 

člena 4(1) in (5) ter, člena 8(2), člena 13(3) in (4), člena 17(3) in (4), 

člena 18(5) ter točke (a) člena 28(6) se prenese na Komisijo za 

nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti 

te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja.

3. Prenos pooblastila iz člena 1(2) in (4), člena 3, člena 4(1) in (5) ter, 

člena 8(2), člena 13(3) in (4), člena 17(3) in (4), člena 18(5) ter točke 

(a) člena 28(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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 1(2) in (4), členom 3, 

členom 4(1) in (5) ter, členom 8(2), členom 13(3) in (4), členom 17(3) in 

(4), členom 18(5) ter točko (a) člena 28(6) 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.“; [Sprememba 429]



(9) odstavek 3 člena 25 se črta;

(10) člen 28 se spremeni:

(a) točka (b) v odstavku 4 se črta;

(b) v odstavku 6(a) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii) Komisija po posvetovanju z Agencijo z izvedbenim aktom sprejme 

odločbo o delegirane akte v skladu s členom 24a za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo tako odobrenih zdravstvenih trditvah trditev. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 25(2).“ [Sprememba 430]



159. Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 

o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom164 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1925/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog I in II k navedeni uredbi, da se prilagodijo prilagodi tehničnemu 

in znanstvenemu napredku, in spremembo Priloge III k navedeni uredbi, da se dovoli 

uporaba vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi, prepovedanih, omejenih ali 

pod nadzorom Unije, in v zvezi z dopolnitvijo za dopolnitev navedene uredbe z 

določitvijo dodatnih živil ali kategorij živil, ki se jim ne sme dodajati vitaminov in 

mineralov, z določitvijo meril čistosti za kemijske oblike vitaminov in mineralov ter 

z določitvijo najmanjše količine z odstopanjem od dovolj velike količine vsebnosti 

vitaminov ali mineralov v živilih pa tudi z določitvijo najvišjih dovoljenih količin za 

vitamine ali minerale, dodane živilom, ter z določitvijo pogojev, ki omejujejo ali 

prepovedujejo dodajanje določenega vitamina ali minerala. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov. [Sprememba 431]

164 UL L 404, 30.12.2006, str. 26.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1925/2006 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s količinami vitaminov ali 

mineralov, dodanih živilom, in kar zadeva pogoje, ki omejujejo ali prepovedujejo 

dodajanje določenega vitamina ali minerala. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 

skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. [Sprememba 432]

Zato se Uredba (ES) št. 1925/2006 spremeni:

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

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

skladu s členom 13a v zvezi s spremembo seznamov v prilogah I in II, da 

se prilagodita tehničnemu napredku.

Kadar je v primeru odstranitve vitamina ali minerala s seznama iz 

odstavka 1 tega člena to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz 

člena 13b.

Preden Komisija naredi te spremembe, se posvetuje z zainteresiranimi 

stranmi, zlasti z nosilci živilske dejavnosti in skupinami potrošnikov.“;



(2) v členu 4 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 13a v zvezi za dopolnitev te uredbe z ukrepi za določitev dodatnih 

živil ali kategorij živil, ki se jim ne sme dodajati določenih vitaminov in 

mineralov, glede na znanstvene dokaze in ob upoštevanju njihove hranilne 

vrednosti.“; [Sprememba 433]

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

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

skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi z ukrepi za določite 

meril čistosti za kemijske oblike vitaminov in mineralov s seznama v 

Prilogi II, razen kadar se merila čistosti uporabljajo na podlagi 

odstavka 2 tega člena.“; [Sprememba 434]



(4) člen 6 se spremeni: 

(a) odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1. Ko se vitamini in minerali dodajo živilom, skupna količina 

vitamina ali minerala, ki je ne glede na namen prisotna v živilu ob 

času nakupa, ne presega največjih količin. Komisija z izvedbenim 

aktom določi navedene količine. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom iz člena 14(2)sprejme delegirane akte v skladu 

s členom 13a za dopolnitev te uredbe v zvezi s temi najvišjimi 

možnimi količinami. Komisija lahko v ta namen predloži osnutek 

ukrepov za največje količine do 19. januarja 2009. Za 

koncentrirane ali dehidrirane izdelke se kot največje količine 

določijo tiste, ki jih živila vsebujejo takrat, ko so v skladu s 

proizvajalčevimi navodili pripravljena za uživanje. 

[Sprememba 435]



2. Komisija z izvedbenim aktom opredeli vse pogoje sprejme 

delegirane akte v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe v 

zvezi z opredelitvijo vseh pogojev, ki omejujejo ali prepovedujejo 

dodajanje določenega vitamina ali minerala živilu ali kategoriji 

živil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 14(2).“; [Sprememba 436]

(b) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6. Živilu dodan vitamin ali mineral je prisoten v živilu vsaj v taki 

količini, če je ta določena, v skladu s točko 2 dela A Priloge XIII k 

Uredbi (EU) št. 1169/2011. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev 

te uredbe v zvezi z ukrepi, ki določajo najmanjše količine 

vitaminov ali mineralov v živilih, vključno z vsemi nižjimi 

količinami z odstopanjem od dovolj velike količine, za posebna 

živila ali kategorije živil.“; [Sprememba 437]



(5) v členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Označevanje, predstavljanje in oglaševanje živil, ki so jim bili dodani 

vitamini in minerali, ne vsebuje nobene navedbe, ki trdi ali namiguje, da 

uravnotežena in raznolika prehrana ne more zagotoviti primernih količin 

hranil. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 13a v zvezi z odstopanjem za dopolnitev te 

uredbe z odobritvijo odstopanj od tega pravila, kar zadeva določeno 

hranilo.“; [Sprememba 438]



(6) člen 8 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da lahko na lastno pobudo ali 

na podlagi informacij s strani držav članic sprejme delegirane akte 

v skladu s členom 13a v zvezi s spremembo Priloge III, da vključi 

snov ali sestavino iz odstavka 1 tega člena. Takšen delegiran akt v 

vsakem primeru sledi oceni razpoložljivih informacij, ki jo opravi 

Agencija, in izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) če se pokažejo škodljivi učinki na zdravje, se snov in/ali sestavino, 

ki to snov vsebuje:

(i) doda v del A Priloge III in prepove dodajanje te snovi 

živilom ali njeno uporabo v proizvodnji živil; ali

(ii) doda v del B Priloge III in dovoli dodajanje te snovi živilom 

ali njeno uporabo v proizvodnji živil le pod tam navedenimi 

pogoji; 



(b) če se pokažejo možni škodljivi učinki na zdravje, vendar še vedno 

obstaja znanstvena negotovost, se snov doda na seznam v del C 

Priloge III.

Kadar je v primeru vključitve snovi ali sestavine v del A ali B 

Priloge III to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane 

akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz 

člena 13b.“;

(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. V štirih letih po datumu, ko je bila snov dodana v del C Priloge III in ob 

upoštevanju mnenja Agencije o spisih, ki so bili v skladu z odstavkom 4 

tega člena predloženi v ocenjevanje, se na Komisijo prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi s 

spremembo Priloge III, da se dovoli uporaba snovi, navedenih v delu C 

Priloge III, ali se jih po potrebi vključi na seznam v del A ali B Priloge 

III.



Kadar je v primeru vključitve snovi ali sestavine v del A ali B Priloge III 

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

podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 13b.“;

(7) vstavita se naslednja člena 13a in 13b: 

„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 3(3), člena 4, 

člena 5(1), člena 6(1), (2) in (6), člena 7(1) ter člena 8(2) in (5) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.



3. Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 4, člena 5(1), člena 6(1), (2) in (6), 

člena 7(1) ter člena 8(2) in (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 o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 3(3), členom 4, členom 5(1), 

členom 6(1), (2) in (6), členom 7(1) ter členom 8(2) in (5), 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. 

[Sprememba 439]

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.“; 

(8) odstavka 3 in 4 člena 14 se črtata.



160. 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. 726/2004165

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1394/2007 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

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 o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov.

165 UL L 324, 10.12.2007, str. 121.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Uredba (ES) št. 1394/2007 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 v zvezi s spremembo prilog, po posvetovanju z Agencijo, da se 

prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.“;

(2) vstavi se naslednji člen 25a:

„Člen 25a

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 24 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus].



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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) odstavek 3 člena 26 se črta.



161. Direktiva 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se 

uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin166

Za doseganje ciljev Direktive 2009/32/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo Priloge I k navedeni direktivi, da se prilagodi tehničnemu napredku, in 

dopolnitvijo navedene direktive glede analiznih metod, potrebnih za preverjanje 

skladnosti s kriteriji čistosti, in postopka vzorčenja in metod za analizo ekstrakcijskih 

topil, navedenih v Prilogi I k navedeni direktivi, ter dovoljenih mejnih vrednosti 

živega srebra in kadmija v navedenih topilih. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov. 

166 UL L 141, 6.6.2009, str. 3. 



Zato se Direktiva 2009/32/ES spremeni: 

(1) člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

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

skladu s členom 5a v zvezi s spremembo Priloge I ob upoštevanju 

znanstvenega in tehničnega napredka na področju uporabe topil, njihovih 

pogojev uporabe in mejnih vrednosti ostankov.

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

skladu s členom 5a v zvezi s za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

naslednjega: [Sprememba 440]

(a) analiznih metod, potrebnih za preverjanje skladnosti s splošnimi in 

posebnimi kriteriji čistosti iz člena 3;

(b) postopkov vzorčenja in metod za kvalitativno in kvantitativno 

analizo ekstrakcijskih topil, navedenih v Prilogi I, ki se uporabljajo 

v živilih ali njihovih sestavinah;



(c) če je potrebno, posebnih kriterijev čistosti za v Prilogi I navedena 

ekstrakcijska topila, zlasti dovoljenih mejnih vrednosti živega 

srebra in kadmija v ekstrakcijskih topilih.

3. Kadar je zaradi varstva zdravja ljudi to potrebno iz izredno nujnih 

razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi odstavka 1 in točke 

(c) odstavka 2, uporabi postopek iz člena 5b.“;

(2) v členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim: 

„3. Kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a v 

zvezi s spremembami te direktive, ki se štejejo za potrebne, da se rešijo 

težave iz odstavka 1 in zagotovi varovanje zdravja ljudi.

V tem primeru lahko država članica, ki je sprejela zaščitne ukrepe, te 

ohrani do začetka veljavnosti sprememb na njenem ozemlju.“;



(3) vstavita se naslednja člena 5a in 5b: 

„Člen 5a

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 in člena 5(3) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od … [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 441]



3. Prenos pooblastila iz člena 4 in člena 5(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4 in členom 5(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. 

Člen 5b

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 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.“;

(3) odstavka 3 in 4 člena 6 se črtata. 



162. Direktiva 2009/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o uporabi 

gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih167 

Za doseganje ciljev Direktive 2009/41/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog k navedeni direktivi, da se prilagodijo tehničnemu napredku, in 

pripravo seznama vrst GSM, za katere se direktiva ne uporablja, če se njihova 

varnost določi v skladu z merili iz navedene 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih 

skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

167 UL L 125, 21.5.2009, str. 75.



Zato se Direktiva 2009/41/ES spremeni:

(1) člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 19a v zvezi s spremembo:

(a) prilog II, III, IV in V, da se prilagodijo tehničnemu napredku; 

(b) dela C Priloge II, da se pripravi in posodobi seznam vrst GSM iz točke 

(b) člena 3(1).“;

(2) vstavi se naslednji člen 19a:

„Člen 19a

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 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma datum 

začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi 

poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako 

obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 442]

3. Prenos pooblastila iz člena 19 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet. 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 19, 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) odstavek 2 člena 20 se črta;

(4) točka (1) dela B Priloge II se nadomesti z naslednjim:

„1. Uvod

Vrste GSM, navedene v delu C, so v skladu s členom 19 izključene iz 

področja uporabe te direktive. GSM se bodo uvrščali na seznam na 

osnovi posameznega primera, izključevanje pa se bo nanašalo samo na 

vsak jasno opredeljen GSM. Ta izključitev velja samo, kadar se GSM 

uporablja v pogojih uporabe v zaprtih sistemih. Ne uporablja se za 

namerno sproščanje GSM. Da se GSM uvrsti v del C, je treba dokazati, 

da izpolnjuje merila, navedena v nadaljevanju.“; 

(5) del C Priloge II se nadomesti z naslednjim:

„Del C

Vrste GSM, ki izpolnjujejo merila, navedena v delu B:

… (dopolniti v skladu s členom 19).“



163. Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 

izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod168

Za doseganje ciljev Direktive 2009/54/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo navedene direktive, da se zagotovi varovanje zdravja ljudi, in 

dopolnitvijo navedene direktive, kar zadeva naslednje:

mejne vrednosti koncentracij sestavin naravnih mineralnih vod;

vse potrebne določbe glede navedb o visoki vsebnosti nekaterih sestavin na 

označbi;

pogoje za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, navedb o obdelavi naravnih 

mineralnih vod;

analizne metode za zagotovitev odsotnosti nečistoč v naravnih mineralnih 

vodah; 

postopke vzorčenja in analizne metode, potrebne za nadzor mikrobioloških 

lastnosti naravnih mineralnih vod. 

168 UL L 164, 26.6.2009, str. 45.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016*. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Zato se Direktiva 2009/54/ES spremeni:

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

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

s členom 13a za dopolnitev te direktive z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi 

iz točk (b)(i) in (c)(i) prvega pododstavka.“; [Sprememba 443]

(2) v členu 9(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 13a za dopolnitev te direktive z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi 

iz točke (d) prvega pododstavka.“; [Sprememba 444]



(3) v členu 11(4) se prvi in drugi pododstavek nadomestita:

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

s členom 13a v zvezi s spremembo te direktive, da se zagotovi varovanje 

zdravja ljudi. 

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

v skladu s tem členom, uporabi postopek iz člena 13b.“;

(4) v členu 12 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 13a za dopolnitev te direktive z vzpostavitvijo pravil v zvezi z ukrepi 

iz točk (a) do (f) prvega odstavka.“; [Sprememba 445]

(5) vstavita se naslednja člena 13a in 13b: 

„Člen 13a

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), člena 9(4), 

člena 11(4) in člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje 

petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 446]

3. Prenos pooblastila iz člena 4(1), člena 9(4), člena 11(4) in 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.



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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(1), členom 9(4), členom 11(4) 

in členom 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. 



Člen 13b

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.“

(6) člen 14 se črta.



164. Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov169

Za določitev okvira za ukrepe Unije za doseganje trajnostne rabe pesticidov bi bilo 

treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe v zvezi s 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

169 UL L 309, 24.11.2009, str. 71.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.



Zato se Direktiva 2009/128/ES 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 v zvezi s 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 v zvezi s 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 v zvezi s spremembo Priloge III, da se upoštevata znanstveni in 

tehnični napredek.“;



(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 v zvezi s spremembo Priloge IV, da se upoštevata znanstveni in 

tehnični napredek.“;

(5) vstavi se naslednji člen 20a:

„Člen 20a

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 5(3), člena 8(7), 

člena 14(4) in člena 15(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 

[datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].



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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(3), členom 8(7), členom 14(4) 

in členom 15(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega 

roka tako Evropski parlament in 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.“



165. Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 

določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko 

aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 

št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter 

Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta170

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 470/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo za dopolnitev navedene uredbe z znanstvenimi metodami za določitev 

referenčnih vrednosti za ukrepe, referenčnih vrednosti za ukrepe za ostanke 

farmakološko aktivnih snovi, pravili za ukrepe v primeru potrjene prisotnosti 

prepovedane nedovoljene snovi ter metodološkimi načeli ocene tveganja in 

priporočili za obvladovanje tveganja in pravili o uporabi najvišjih mejnih vrednosti 

ostankov, ugotovljenih za neko farmakološko aktivno snov v posameznem živilu, za 

drugo živilo iste vrste ali najvišjih mejnih vrednosti ostankov, ugotovljenih za neko 

farmakološko aktivno snov za eno ali več živalskih vrst za druge vrste. 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 o boljši pripravi zakonodaje 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov. [Sprememba 447]

170 UL L 152, 16.6.2009, str. 11. 



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje relevantnih določb Uredbe (ES) 

št. 470/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z 

referenčnimi vrednostmi za ukrepe za ostanke farmakološko aktivnih snovi. Ta 

pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. 

[Sprememba 448]

Zato se Uredba (ES) št. 470/2009 spremeni: 

(1) člen 13(2) se nadomesti z naslednjim:

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

skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi s sprejetjem: 

[Sprememba 449]

(a) metodoloških načel ocene tveganja in priporočil za obvladovanje 

tveganja iz členov 6 in 7, vključno s tehničnimi zahtevami v skladu 

z mednarodno dogovorjenimi standardi;



(b) pravil o uporabi najvišjih mejnih vrednosti ostankov, ugotovljenih 

za neko farmakološko aktivno snov v posameznem živilu, za drugo 

živilo iste vrste ali najvišje mejne vrednosti ostankov, ugotovljenih 

za neko farmakološko aktivno snov za eno ali več živalskih vrst za 

druge vrste, kakor je določeno v členu 5. Ta pravila določajo, kako 

in v kakšnih okoliščinah se lahko uporabijo znanstveni podatki o 

ostankih v posameznem živilu ali vrsti ali več vrstah za določanje 

najvišjih mejnih vrednosti ostankov v drugih živilih ali drugih 

vrstah.“;

(2) člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Referenčne vrednosti za ukrepe

Kadar se zdi potrebno zagotoviti delovanje nadzora živil živalskega izvora, 

uvoženih ali danih v promet v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004, lahko 

Komisija z izvedbenim aktom vzpostavi referenčne se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za 

dopolnitev te uredbe z določitvijo referenčnih vrednosti za ukrepe za ostanke 

farmakološko aktivnih snovi, ki niso predmet razvrstitve v skladu s členom 

14(2)(a), (b) ali (c). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 26(2).



Referenčne vrednosti za ukrepe se ob upoštevanju novih znanstvenih podatkov 

o varnosti hrane, zaključkov preiskav in analiz iz člena 24 ter tehnološkega 

napredka redno pregledujejo.

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov, povezanih z 

varovanjem zdravja ljudi, sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom iz 

člena 26(2a), ki začnejo veljati takoj. Kadar je v primeru tveganja za zdravje 

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

tega člena, uporabi postopek iz člena 24b.“; [Sprememba 450]

(3) v členu 19(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

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

s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi z metodološkimi načeli in 

znanstvenimi metodami za določitev referenčnih vrednosti za ukrepe.“; 

[Sprememba 451]



(4) v členu 24 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe v zvezi z uporabo tega 

člena.“; [Sprememba 452]

(5) vstavi se naslednji člen 24a: 

„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 13(2), člena 18, 

člena 19(3) in člena 24(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas 

obdobje petih let od ... [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe 

Omnibus o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja.



3. Pooblastilo Prenos pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 

13(2), člena 18, člena 19(3) in člena 24(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.

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

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

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 13(2), členom 18, členom 19(3) 

in členom 24(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.“; [Sprememba 453]



(5a) vstavi se naslednji člen 24b:

„Člen 24b

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 24a(6). V tem primeru Komisija 

nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o 

sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.“ [Sprememba 454]

(6) odstavek 3 člena 25 se črta;



(7) člen 26 se spremeni: 

(a) vstavi se naslednji odstavek 2a: 

„Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) 

št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta* v povezavi s členom 5 

Uredbe.

___________________________

* 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).“; 

(b) odstavka 3 in 4 se črtata. 



166. Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 

dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, 

Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 

93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES171 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 767/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 

spremembo prilog k navedeni uredbi, da se prilagodijo tehničnemu napredku, in 

dopolnitvijo posodobi seznam predvidenih vrst uporabe in se določijo najvišje 

vsebnosti kemičnih nečistoč iz točke 1 Priloge I, pa tudi za dopolnitev navedene 

uredbe s seznamom kategorij krmil in pojasnitvijo, ali je nek proizvod krma. 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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016 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 lahko 

sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo 

delegiranih aktov. [Sprememba 455]

171 UL L 229, 1.9.2009, str. 1.



Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 767/2009 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za pojasnitev, ali je nek proizvod krma, 

posodobitev seznama predvidenih vrst uporabe in določitev največje vsebnosti 

kemičnih nečistoč. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011. [Sprememba 456]

Zato se Uredba (ES) št. 767/2009 spremeni:

(1) v členu 6(2) se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim: 

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

s členom 27a v zvezi s spremembo Priloge III.

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

v skladu s tem členom, uporabi postopek iz člena 27b.“;



(2) v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za 

dopolnitev te uredbe, da pojasni, ali je nek proizvod krma za namene te 

uredbe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 28(3).“; [Sprememba 457]

(3) v členu 10 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim: 

„5. V šestih mesecih po prejetju veljavne vloge ali, kadar je primerno, po 

prejetju mnenja Agencije, Komisija sprejme izvedbene delegirane akte v 

skladu s členom 27a za posodobitev dopolnitev te uredbe s 

posodobitvijo seznama predvidenih vrst uporabe, če so izpolnjeni pogoji 

iz odstavka 2. Ti izvedbeni delegirani akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 28(3) 27a.“; [Sprememba 458]



(4) v členu 17(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim: 

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

s členom 27a v zvezi z določitvijo za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo 

seznama kategorij krmil iz odstavka 2(c).“; [Sprememba 459]

(5) v členu 20(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 27a v zvezi s spremembo Priloge VIII.“;

(6) v členu 26 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim: 

„3. Spremembe Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 27a za spremembe kataloga 

Skupnosti, ki določajo najvišjo vsebnost kemičnih nečistoč iz točke 1 

Priloge I ali ravni botanične čistosti iz točke 2 Priloge I ali ravni 

vsebnosti vlage iz točke 6 Priloge I ali podatke, ki nadomestijo obvezno 

navedbo iz člena 16(1)(b), se sprejmejo z izvedbenim aktom. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 28(3).“; 

[Sprememba 460]



(7) v členu 27 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 27a v zvezi s spremembo prilog, da se prilagodijo 

znanstvenemu in tehnološkemu razvoju.“;

(8) vstavita se naslednja člena 27a in 27b:

„Člen 27a

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(2), člena 7(2), 

člena 10(5), člena 17(4), člena 20(2) in, člena 26(3) ter člena 27(1) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje petih let od ... [datuma 

datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o spremembi]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša 

za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 

temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

[Sprememba 461]



3. Prenos pooblastila iz člena 6(2), člena 17(4), člena 20(2) in člena 27(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 o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 2016*.

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

obvesti Evropski parlament in Svet.



6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(2), členom 17(4), 

členom 20(2) in členom 27(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 27b

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 27a(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.“; 

(9) odstavki 4, 5 in 6 člena 28 se črtajo;

(10) odstavek 4 člena 32 se črta.



167. Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 

določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene 

proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih)172 

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 1069/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

dopolnitvijo navedene za spremembo navedene uredbe, kar zadeva končno točko 

v proizvodni verigi ter za dopolnitev navedene uredbe glede: [Sprememba 462]

– končne točke v proizvodni verigi; [Sprememba 463]

– določitve nevarnih prenosljivih bolezni;

– pogojev za preprečevanje širjenja prenosljivih bolezni, za katere so dovzetni 

ljudje ali živali;

– kategorij tveganja, da se upošteva znanstveni napredek glede ocene ravni 

tveganja; 

– pregledov in nadzorov uporabe živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih 

proizvodov ter pogojev za hranjenje;

172 UL L 300, 14.11.2009, str. 1



– odstopanj za namene raziskav in druge posebne namene;

– nekaterih ukrepov v zvezi z zbiranjem, prevozom in odstranjevanjem; 

– dovoljenj za alternativne metode pri uporabi ali odstranjevanju živalskih 

stranskih proizvodov ali iz njih pridobljenih proizvodov; 

– nekaterih ukrepov v zvezi z zbiranjem in označevanjem; 

– nekaterih ukrepov v zvezi s kategorijami in prevozom; 

– nekaterih ukrepov v zvezi z zbiranjem, prevozom in sledljivostjo; 

– nekaterih ukrepov v zvezi z registracijo in odobritvijo; 

– dajanja na trg živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, 

namenjenih za krmljenje rejnih živali; 

– dajanja na trg in uporabe organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal; 

– nekaterih ukrepov v zvezi z drugimi pridobljenimi proizvodi;

– nekaterih ukrepov v zvezi z uvozom in tranzitom proizvodov; 

– namenov za izvoz snovi kategorije 1, kategorije 2 in iz njih pridobljenih 

proizvodov; 

– nadzora odpremljanja v druge države članice.



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 o boljši pripravi 

zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 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 lahko sistematično 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih 

aktov.

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 1069/2009 bi bilo treba 

na Komisijo prenesti izvedbena pojasnila glede določene dokumentacije, parametrov 

proizvodnega procesa in zahtev testiranja, ki veljajo za končni proizvod, modelov 

zdravstvenih spričeval, komercialnih dokumentov in izjav, ki spremljajo pošiljke in 

določajo pogoje, pod katerimi je mogoče izjaviti, da so zadevni živalski stranski 

proizvodi ali pridobljeni proizvodi zbrani ali proizvedeni v skladu z zahtevami te 

uredbe. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.



Zato se Uredba (ES) št. 1069/2009 spremeni:

(1) člen 5 se spremeni:

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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a v zvezi s spremembo končne točke v proizvodni 

verigi za proizvode iz točk (a) in (b) tretjega pododstavka tega odstavka 

ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega razvoja.

Kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51b v 

zvezi s spremembo končne točke v proizvodni verigi za proizvode iz točk 

(a) in (b) tretjega pododstavka tega odstavka ob upoštevanju 

znanstvenega in tehničnega razvoja.“;



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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a v zvezi s za spremembo te uredbe, kar zadeva 

končno točko v proizvodni verigi, po kateri za pridobljene proizvode iz 

tega odstavka ne veljajo več zahteve iz te uredbe.“; [Sprememba 464]

(2) člen 6 se spremeni:

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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v 

zvezi z ukrepi iz točke (b)(ii) prvega pododstavka.“; [Sprememba 465]

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

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v 

zvezi z ukrepi iz prvega pododstavka.“; [Sprememba 466]



(3) v členu 7 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v 

zvezi z ukrepi iz odstavkov 2 in 3.“; [Sprememba 467]

(4) v členu 11 se odstavek 2 spremeni:

(a) v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe v zvezi z določitvijo 

ukrepov glede naslednjega:“; [Sprememba 468]

(b) drugi pododstavek se črta;

(5) člen 15 se spremeni:

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Prenos pooblastil“



(b) odstavek 1 se spremeni:

(i) v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo ukrepov glede naslednjega:“; [Sprememba 469]

(ii) drugi pododstavek se črta;

(6) v členu 17(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim: 

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

s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov pogojev iz 

prvega pododstavka.“; [Sprememba 470]



(7) v členu 18 se odstavek 3 spremeni:

(a) v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

ukrepov glede naslednjega:“; [Sprememba 471]

(b) drugi pododstavek se črta;

(8) v členu 19 se odstavek 4 spremeni:

(a) v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

ukrepov glede naslednjega:“; [Sprememba 472]

(b) drugi pododstavek se črta;



(9) v členu 20 se odstavek 11 spremeni:

(a) v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po prejemu mnenja EGSE 

sprejeme sprejme delegirane akte v skladu s členom 51a za dopolnitev te 

uredbe, s katerimi sprejme:“; [Sprememba 473]

(b) drugi pododstavek se črta;

(10) v členu 21 se odstavek 6 spremeni:

(a) v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

ukrepov glede naslednjega:“; [Sprememba 474]

(b) drugi pododstavek se črta;



(11) člen 27 se spremeni:

(a) naslov člena 27 se nadomesti z naslednjim:

„Prenos pooblastil“

(b) v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil glede 

naslednjih ukrepov v zvezi s tem oddelkom in oddelkom 1 tega 

poglavja:“; [Sprememba 475]

(c) drugi pododstavek se črta;

(12) v členu 31 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

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

skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v 

zvezi z ukrepi glede pogojev, pri katerih se upoštevata javno zdravje in 

zdravje živali, za zbiranje, predelavo in obdelavo živalskih stranskih 

proizvodov in pridobljenih proizvodov, kakor je določeno v odstavku 

1.“; [Sprememba 476]



(13) v členu 32 se odstavek 3 spremeni:

(a) v prvem pododstavku se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

ukrepov glede naslednjega:“; [Sprememba 477]

(b) drugi pododstavek se črta;

(14) člen 40 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 40

Delegirana in izvedbena pooblastila

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

skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe v zvezi s pogoji za: 

[Sprememba 478]

(a) dajanje na trg uvožene hrane za hišne živali ali hrane za hišne 

živali, proizvedene iz uvoženih snovi, iz snovi kategorije 1 iz 

člena 8(c); 



(b) varen izvor in premik snovi, ki jih je treba uporabljati v pogojih, ki 

izključujejo tveganja v zvezi z javnim zdravjem in zdravjem živali;

(c) varno uporabo pridobljenih proizvodov, ki povzročajo tveganje za 

javno zdravje ali zdravje živali.

2. Komisija sprejme izvedbene akte Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za spremembo te 

uredbe v zvezi z: [Sprememba 479]

(a) dokumentacijo iz prvega pododstavka člena 37(2); 

(b) parametri proizvodnega procesa iz prvega odstavka člena 38, zlasti 

glede uporabe fizične ali kemične obdelave uporabljenih snovi; 

(c) zahtevami testiranja, ki veljajo za končni proizvod.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 52(3).“ 

[Sprememba 480]



(15) člen 41 se spremeni:

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

„Komisija sprejeme izvedbene akte za določitev pogojev iz točke (b) 

prvega pododstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom iz člena 52(3) Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo pogojev iz točke (b) prvega pododstavka.“ 

[Sprememba 481]

(b) v odstavku 3 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim: 

„Komisija sprejeme izvedbene akte za določitev zahtev iz prvega 

pododstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz 

člena 52(3)Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 51a za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo zahtev iz prvega pododstavka.“ [Sprememba 482]



(16) člen 42 se spremeni:

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Delegirana in izvedbena pooblastila“;

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: 

„2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo naslednjega: [Sprememba 483]

(a) pogojev za uvoz in tranzit snovi kategorije 1 in kategorije 2 

ter iz njih pridobljenih proizvodov; 

(b) omejitev v zvezi z javnim zdravjem in zdravjem živali, 

veljavnih za uvožene snovi kategorije 3 ali iz njih pridobljene 

proizvode, ki se lahko določijo s sklicevanjem na sezname 

tretjih držav ali delov tretjih držav, pripravljene v skladu 

s členom 41(4) ali za druge namene javnega zdravja ali 

zdravja živali; 



(c) pogojev za proizvodnjo živalskih stranskih proizvodov ali 

pridobljenih proizvodov v obratih ali objektih v tretjih 

državah; takšni pogoji lahko vključujejo načine nadzora 

takšnih obratov in objektov, ki ga izvaja zadevni pristojni 

organ, in lahko izvzamejo nekatere vrste obratov ali objektov, 

ki ravnajo z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi 

proizvodi, odobritve ali registracije iz točke (b) drugega 

pododstavka člena 41(3). 

Komisija sprejme izvedbene akte za določitev modelov 

zdravstvenih spričeval, komercialnih dokumentov in izjav, ki 

spremljajo pošiljke in določajo pogoje, pod katerimi je mogoče 

izjaviti, da so zadevni živalski stranski proizvodi ali pridobljeni 

proizvodi zbrani ali proizvedeni v skladu z zahtevami te uredbe. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 52(3).“



(17) v členu 43(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim: 

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

s členom 51a za dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo pravil v zvezi s pravili z 

ukrepi iz prvega pododstavka.“; [Sprememba 484]

(18) v členu 45 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 

„4. Komisija lahko sprejme izvedbene delegirane akte za določitev 

podrobnih določb za izvajanje dopolnitev tega člena, vključno s pravili o 

referenčnih metodah za mikrobiološke analize. Ti izvedbeni delegirani 

akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 52(3)51a.“ 

[Sprememba 485]

(19) v členu 48 se odstavka 7 in 8 nadomestita z naslednjim: 

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

skladu s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe z določitvijo 

naslednjega: [Sprememba 486]

(a) določenega obdobja za odločitev pristojnega organa iz odstavka 1; 



(b) dodatnih pogojev za odpremo živalskih stranskih proizvodov ali 

pridobljenih proizvodov iz odstavka 4; 

(c) vzorcev zdravstvenih spričeval, ki morajo spremljati pošiljke, 

poslane v skladu z odstavkom 5. 

Komisija sprejme izvedbene akte za določitev pogojev, pod katerimi se 

lahko živalski stranski proizvodi ali iz njih pridobljeni proizvodi, 

namenjeni za uporabo na razstavah, pri umetniških dejavnostih, za 

diagnostične, izobraževalne ali raziskovalne namene, pošljejo drugim 

državam članicam z odstopanjem od odstavkov 1 do 5 tega člena. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 52(3).



8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v 

skladu s členom 51a v zvezi za dopolnitev te uredbe s podrobno 

določitvijo pogojev, v skladu s katerimi lahko pristojni organi dovolijo 

odstopanja od odstavkov 1 do 4 v zvezi z naslednjim: [Sprememba 487]

(a) odpremo gnoja, ki se prevaža med dvema točkama na isti 

kmetiji ali med kmetijami v obmejnih regijah držav članic s skupno 

mejo; 

(b) odpremo drugih živalskih stranskih proizvodov, ki se prevažajo 

med obrati ali objekti v obmejnih regijah držav članic s skupno 

mejo, in 

(c) prevozom poginjenih hišnih živali na sežig v obrat ali objekt 

v obmejni regiji druge države članice s skupno mejo. “;



(20) vstavita se naslednja člena 51a in 51b: 

„Člen 51a

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 5(1) in (2), 

člena 6(1) in (2), člena 7(4), člena 11(2), člena 15(1), člena 17(2), 

člena 18(3), člena 19(4), člena 20(11), člena 21(6), člena 27, člena 31(2), 

člena 32(3), člena 40(1) in (2), drugega pododstavka člena 41(1), 

tretjega pododstavka člena 41(3), prvega pododstavka člena 42(2), 

člena 43(3) ter, člena 45(4), prvega pododstavka odstavka člena 48(7) in 

odstavka 8 člena 48(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas obdobje 

petih let od [datuma datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus o 

spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece 

pred koncem vsakega obdobja.



3. Prenos pooblastila iz člena 5(1) in (2), člena 6(1) in (2), člena 7(4), 

člena 11(2), člena 15(1), člena 17(2), člena 18(3), člena 19(4), 

člena 20(11), člena 21(6), člena 27, člena 31(2), člena 32(3), člena 40(1) 

in (2), drugega pododstavka člena 41(1), tretjega pododstavka 

člena 41(3), prvega pododstavka člena 42(2), člena 43(3) ter, 

člena 45(4), prvega pododstavka odstavka člena 48(7) in odstavka 8 

člena 48(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 o boljši pripravi zakonodaje 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 v skladu s členom 5(1) in (2), členom 6(1) in (2), 

členom 7(4), členom 11(2), členom 15(1), členom 17(2), členom 18(3), 

členom 19(4), členom 20(11), členom 21(6), členom 27, členom 31(2), 

členom 32(3), členom 40(1) in (2), drugim pododstavkom člena 41(1), 

tretjim pododstavkom člena 41(3), prvim pododstavkom člena 42(2), 

členom 43(3) ter, člena 45(4), prvim pododstavkom odstavka 

člena 48(7) in odstavka 8 člena 48(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. [Sprememba 488]



Člen 51b 

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 51a(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.“;

(21) odstavki 4, 5 in 6 člena 52 se črtajo. 



XIII. OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA 

168. Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 

brezpapirnem okolju za carino in trgovino173 

Komisija je na podlagi člena 15 Odločbe št. 70/2008/ES pooblaščena za podaljšanje 

nekaterih rokov v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES174. To pooblastilo ni bilo 

nikoli uporabljeno in ni več potrebno. Zato ga ni treba prilagoditi členu 290 Pogodbe. 

Namesto tega bi bilo treba pooblastilo preklicati ter člena 15 in 16 Odločbe črtati. 

Zato se člena 15 in 16 Odločbe št. 70/2008/ES črtata.

173 UL L 23, 26.1.2008, str. 21.
 To točko zajema postopek 2016/0400A.
174 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).


