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SPREJETA BESEDILA

P8_TA(2019)0411

Prilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je 
določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe 
o delovanju EU ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju 
pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 
2016/0399(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2016)0798),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 81(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0525/2016),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0012/2018),

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)0399

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi 
več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba 
regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 81(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom1,

1 Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019.



ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Lizbonsko pogodbo je bil bistveno spremenjen pravni okvir za pooblastila, ki jih 

Komisiji podeli zakonodajalec, pri čemer 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 1]

(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/ES2. 

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

postopek s pregledom, s pravnim okvirom, ki ga je uvedla Lizbonska pogodba3, so 

bili umaknjeni4 zaradi stagnacije medinstitucionalnih pogajanj. 

2 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).

3 COM(2013)0451, COM(2013)0452 in COM(2013)0751.
4 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 20165 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) Pooblastila v temeljnih aktih, ki določajo uporabo regulativnega postopka s 

pregledom, izpolnjujejo merila iz člena 290 PDEU in bi jih bilo zato treba prilagoditi 

navedeni določbi.

(5a) Združitev pooblastil, ki med seboj niso tesno povezana, in njihova predložitev kot 

en sam delegirani akt Komisije Parlamentu onemogoča, da bi izvajal pravico do 

nadzora, saj je prisiljen preprosto sprejeti ali zavrniti celotni delegirani akt, s tem 

pa nima možnosti izraziti mnenja o vsakem posameznem pooblastilu. 

[Sprememba 2]

5 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.



(6) 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.

(7) 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

1. Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči 

držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah1 

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1206/2001 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 posodobijo standardni obrazci ali izvedejo tehnične spremembe. 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 174, 27.6.2001, str. 1.



Zato se Uredba (ES) št. 1206/2001 spremeni:

(1) člen 19 se spremeni:

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

„Priročnik“;

(b) odstavek 2 se črta;

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

„Člen 19a

Delegirani akti

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

členom 19b v zvezi s spremembo Priloge, da se posodobijo standardni obrazci ali 

izvedejo tehnične spremembe teh obrazcev.



Člen 19b

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 19a se prenese na 

Komisijo za nedoločen časobdobje 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 podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja.“; [Sprememba 3]



3. Prenos pooblastila iz člena 19a 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 19a, začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dvehtreh 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 4]

_________________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 20 se črta.



2. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o 

uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov2 

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 805/2004 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 posodobijo standardni obrazci. 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 143, 30.4.2004, str. 15.



Zato se Uredba (ES) št. 805/2004 spremeni:

(1) člen 31 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 31

Sprememba prilog

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

členom 31a v zvezi s spremembo prilog, da se posodobijo standardni obrazci.“;

(2) 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 31 se prenese na 

Komisijo za nedoločen časobdobje 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 podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 5]

3. Prenos pooblastila iz člena 31 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 31, začne veljati le, če mu niti Evropski 

parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dvehtreh 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 6]

________________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 32 se črta. 



3. Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali 

gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe 

Sveta (ES) št. 1348/20003 

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1393/2007 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 posodobijo standardni obrazci ali izvedejo tehnične spremembe. 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.

3 UL L 324, 10.12.2007, str. 79.



Zato se Uredba (ES) št. 1393/2007 spremeni:

(1) člen 17 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 17

Sprememba prilog

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

členom 17a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se posodobijo standardni obrazci ali 

izvedejo tehnične spremembe teh obrazcev.“;

(2) 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 17 se prenese na 

Komisijo za nedoločen časobdobje 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 podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če 

Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri 

mesece pred koncem vsakega obdobja. [Sprememba 7]

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 dvehtreh 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 8]

________________________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 18 se črta.


