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Prilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa 
kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu 
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se 
predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0798 – C8-
0525/2016 – 2016/0399(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2016)0798),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 81. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-
0525/2016),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0012/2018),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2016)0399

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2019. radi 
donošenja Uredbe (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa 
kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom 

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 81. 

stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom1,

1 Stajalište Europskog parlamenta od 17. travnja 2019.



budući da:

(1) Ugovorom iz Lisabona uvedena znatno je izmijenjen pravni okvir kojim su uređene 

ovlasti koje zakonodavac dodjeljuje Komisiji tako što je uvedena razlika između 

ovlasti delegiranih Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi 

dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta (delegirani akti) koji 

nisu ključni i ovlasti dodijeljenih Komisiji za donošenje akata kojima se osiguravaju 

jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata Unije (provedbeni akti). 

[Am. 1]

(2) Mjere na koje se može primijeniti delegiranje ovlasti u skladu s člankom 290. 

stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u načelu odgovaraju 

mjerama na koje se primjenjuje regulatorni postupak s kontrolom utvrđen člankom 

5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ2.

(3) Zbog zastoja u međuinstitucijskim pregovorima povučeni su3 raniji prijedlozi koji se 

odnose na usklađivanje zakonodavstva koje upućuje na regulatorni postupak s 

kontrolom s pravnim okvirom uvedenim Ugovorom iz Lisabona4.

2 Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za provedbu 
izvršnih ovlasti danih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

3 SL C 80, 7.2.2015., str. 17.
4 COM(2013)0451, COM(2013)0452 i COM(2013)0751.



(4) Europski parlament, Vijeće i Komisija naknadno su dogovorili novi okvir za 

delegirane akte u okviru Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi 

zakonodavstva od 13. travnja 2016.5 i potvrdili da je cijelo postojeće zakonodavstvo 

potrebno uskladiti s pravnim okvirom uvedenim Ugovorom iz Lisabona. Usuglasili 

su se da je najveći prioritet potrebno dati brzom usklađivanju svih temeljnih akata 

koji još upućuju na regulatorni postupak s kontrolom. Komisija se obvezala da će do 

kraja 2016. izraditi prijedlog tog usklađivanja.

(5) Dodijeljene ovlasti iz temeljnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog 

postupka s kontrolom ispunjavaju kriterije iz članka 290. UFEU-a i trebale bi se 

prilagoditi toj odredbi.

(5a) Grupiranjem i predstavljanjem ovlasti koje nisu međusobno blisko povezane u 

jednom delegiranom aktu Komisije Parlament se ometa pri provođenju kontrole jer 

je prisiljen prihvatiti ili odbiti cijeli delegirani akt i stoga nema mogućnost izraziti 

mišljenje o svakoj ovlasti pojedinačno. [Am. 2]

5 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.



(6) Ova Uredba ne bi trebala utjecati na postupke u tijeku za koje je odbor već dostavio 

svoje mišljenje u skladu s člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ prije stupanja na snagu 

ove Uredbe.

(7) Dotične akte trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Akti popisani u Prilogu mijenjaju se kako je utvrđeno tim Prilogom.

Članak 2.

Ova Uredba ne utječe na postupke u tijeku za koje je odbor već dostavio svoje mišljenje u 

skladu s člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ.



Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u 

Za Europski parlament Za Vijeće
Predsjednik Predsjednik



PRILOG

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova 

država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima1 

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 1206/2001, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za 

donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio Prilog toj Uredbi radi 

ažuriranja standardnih obrazaca ili njihovih tehničkih izmjena. Posebno je važno da Komisija 

tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini 

stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s 

ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski 

parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te 

njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose 

na pripremu delegiranih akata.

1 SL L 174, 27.6.2001., str. 1.



U skladu s time Uredba (EZ) br. 1206/2001 mijenja se kako slijedi:

1. članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a) naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Priručnik”;

(b) stavak 2. briše se;

2. umeću se sljedeći članci 19.a i 19.b:

„Članak 19.a

Delegirani akti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 19.b kojima se 

izmjenjuje Prilog radi ažuriranja standardnih obrazaca ili tehničkih izmjena tih 

obrazaca.”;



Članak 19.b
Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno 

uvjetima utvrđenima u ovom članku. 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19.a dodjeljuje se Komisiji 

na neodređeno vrijeme počevši razdoblje od pet godina od datuma ... 

[datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja 

izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka 

razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za 

razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće 

tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog 

razdoblja. [Am. 3]



3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje 

ovlasti iz članka 19.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti 

koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana 

od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na 

kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost 

delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje 

je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 

2016.*

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom 

parlamentu i Vijeću. 



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

Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog 

akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor 

ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili 

Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca 

na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 4]

_________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3. članak 20. briše se.



2. Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o 

uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine2

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 805/2004, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za 

donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi radi 

ažuriranja standardnih obrazaca. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog 

rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta 

savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o 

boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog 

sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve 

dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju 

pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

2 SL L 143, 30.4.2004., str. 15.



U skladu s time Uredba (EZ) br. 805/2004 mijenja se kako slijedi:

1. članak 31. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 31.

Izmjena prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 31.a kojima se 

izmjenjuju prilozi radi ažuriranja standardnih obrazaca.”;

2. umeće se sljedeći članak 31.a:

„Članak 31.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno 

uvjetima utvrđenima u ovom članku.



2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 31. dodjeljuje se Komisiji 

na neodređeno vrijeme počevši razdoblje od pet godina od datuma ... 

[datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja 

izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka 

razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za 

razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće 

tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog 

razdoblja. [Am. 5]

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje 

ovlasti iz članka 31. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje 

je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od 

dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na 

kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost 

delegiranih akata koji su već na snazi.



4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje 

je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 

2016.*.

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom 

parlamentu i Vijeću.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 31. stupa na snagu samo ako 

Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog 

akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor 

ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili 

Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca 

na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 6]

________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3. članak 32. briše se.



3. Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o 

dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili 

trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća 

(EZ) br. 1348/20003 

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 1393/2007 , Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za 

donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi I. i II. toj 

Uredbi radi ažuriranja standardnih obrazaca ili njihovih tehničkih izmjena. Posebno je važno 

da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući 

ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s 

ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski 

parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te 

njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose 

na pripremu delegiranih akata.

3 SL L 324, 10.12.2007., str. 79.



U skladu s time Uredba (EZ) br. 1393/2007 mijenja se kako slijedi:

1. članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Izmjena prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 17.a kojima se 

izmjenjuju prilozi I. i II. radi ažuriranja standardnih obrazaca ili tehničkih izmjena tih 

obrazaca.”;

2. umeće se sljedeći članak 17.a:

„Članak 17.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno 

uvjetima utvrđenima u ovom članku.



2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. dodjeljuje se Komisiji 

na neodređeno vrijeme počevši razdoblje od pet godina od datuma ... 

[datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja 

izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka 

razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za 

razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće 

tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog 

razdoblja. [Am. 7]

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje 

ovlasti iz članka 17. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje 

je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od 

dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na 

kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost 

delegiranih akata koji su već na snazi.



4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje 

je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 

2016.*

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom 

parlamentu i Vijeću.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stupa na snagu samo ako 

Europski parlament ili Vijeće u roku od dva tri mjeseca od priopćenja tog 

akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor 

ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili 

Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca 

na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 8]

________________________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

3. članak 18. briše se.


