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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 

1. OZADJE PREDLOGA 
Po predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov, 
v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom (COM(2013) 451), 
členu 290 PDEU in po predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste 
zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega 
postopka s pregledom (COM(2013) 452) členu 290 PDEU, se ta predlog nanaša na uskladitev 
preostalih osnovnih aktov, ki se nanašajo na regulativni postopek s pregledom. 

Komisija je temeljito proučila vse zakonodajne akte, ki se še vedno sklicujejo na regulativni 
postopek s pregledom, da bi ugotovila, ali ukrepi v zvezi z regulativnim postopkom s 
pregledom izpolnjujejo merila iz PDEU. Analiza je pokazala, da nekateri ukrepi ne spadajo v 
področje uporabe člena 290 PDEU. V primerih, ko navedeni ukrepi izpolnjujejo merila iz 
člena 291 PDEU, se zato predlaga, da se na Komisijo prenesejo pooblastila za sprejetje 
izvedbenih aktov. V redkih primerih, ko pooblastila, prenesena na Komisijo, niso v skladu s 
Pogodbo, se predlaga, da se zadevne določbe črtajo. 

2. METODA PRILAGODITVE 
Pristop v tem predlogu je podoben pristopu iz predhodnih predlogov (COM(2013) 451 in 
COM(2013) 452). Skladno s tem ta okvirna uredba določa, da je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov, kadar zakonodajni akti iz Priloge I določajo uporabo člena 5a 
Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1 („sklep o postopku v odboru“), in za sprejetje 
izvedbenih aktov, kadar zakonodajni akti iz Priloge II določajo uporabo člena 5a sklepa o 
postopku v odboru.  

V primerih, ko ena določba vsebuje seznam pooblastil, ki so glede na merila iz členov 290 
in 291 PDEU različne narave (nekatera pooblastila so za delegirane, druga pa za izvedbene 
akte), se predlaga, da se pooblastila razdelijo. 

V primeru ukrepov iz Priloge I predlog prilagaja nujni postopek iz člena 5a(6) sklepa o 
postopku v odboru nujnemu postopku za delegirane akte (člen 3 tega predloga). 

Za ukrepe iz Priloge II predlog prilagaja nujni postopek iz člena 5a(6) sklepa o postopku v 
odboru nujnemu postopku za izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, iz člena 8 
Uredbe 182/20112 („uredba o postopku v odboru“) (člen 4(2) predloga). 

Prilagajanje ureditvi, ki velja za delegirane akte, in ureditvi, ki velja za izvedbene akte, ne bo 
vplivalo na tekoče postopke, v katerih je odbor že podal svoje mnenje v skladu s sklepom o 
postopku v odboru. 

Temeljni akti, ki so prilagojeni ureditvi, ki velja za delegirane akte, so našteti v Prilogi I k 
predlogu. Temeljni akti, ki so prilagojeni ureditvi, ki velja za izvedbene akte, so našteti v 
Prilogi II k predlogu. Priloga III vsebuje spremembe temeljnih aktov, v katerih se nekatere 
določbe črtajo. Seznam je organiziran po področjih in glede na časovno zaporedje sprejetja 
aktov. 

                                                 
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.  
2 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, 
UL L 55, 28.2.2011, str. 13. 
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3. SEZNAM TEMELJNIH AKTOV, KI SO PREDMET LOČENE REVIZIJE 
Spodaj navedeni akti, ki se nanašajo na regulativni postopek s pregledom in za katere je 
predvidena ločena obsežna revizija, niso vključeni v ta predlog niti v dva predhodna predloga 
prilagoditve. Njihova prilagoditev bo del navedenih predvidenih revizij: 

Področje Akt 

AGRI  Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. Januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in 
zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1576/89 

ESTAT  Uredba (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami 
nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 

ESTAT  Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z 
blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 

ESTAT 
 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 

16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza 

HOME 
 Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti 

MARKT  Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o 
spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 
2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES 

OLAF  Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni 
pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med 
njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja 
carinske in kmetijske zakonodaje 

SANCO Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 
23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in 
krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 
91/414/EGS 

SANCO  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini 
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2013/0365 (COD) 

Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega 
postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43(2), člena 53(1), člena 62, 
člena 100(2), člena 114, člena 168(4)(a) in (b), člena 172, člena 192(1), člena 207, 
člena 214(3) in člena 338(1) Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora3, 

ob upoštevanju mnenja Odbora regij4, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Z Lizbonsko pogodbo je bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, podeljenimi 
Komisiji za sprejetje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo 
za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta 
(delegirani akti), in pooblastili, podeljenimi Komisiji za sprejetje enotnih pogojev za 
izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti). 

(2) Ukrepi, ki jih prenos pooblastil iz člena 290(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: PDEU) lahko zajema, načeloma ustrezajo tistim, ki jih zajema 
regulativni postopek s pregledom, uveden s členom 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES5.  

(3) Vrsto že veljavnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega 
postopka s pregledom in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 290(1) PDEU, je treba 
prilagoditi členu 290 PDEU. 

(4) Kadar Komisija pripravi delegirane akte na podlagi zakonodajnih aktov, ki se 
prilagodijo v skladu s to uredbo, je še posebej pomembno, da opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da se ustrezni dokumenti predložijo Evropskemu 
parlamentu in Svetu hkrati, pravočasno in na ustrezen način. 

(5) Vrsto že veljavnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega 
postopka s pregledom in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 291(2) PDEU, je treba 
prilagoditi členu 291 PDEU. 

                                                 
3 UL C , , str. . 
4 UL C , , str. . 
5 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.  
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(6) Ko so izvedbena pooblastila prenesena na Komisijo, bi se morala navedena pooblastila 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta6. 

(7) Kot posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je prav tako nujno spremeniti 
vrsto zakonodajnih aktov, ki so že v veljavi in v katerih je določena uporaba 
regulativnega postopka s pregledom, tako, da se črtajo nekateri ukrepi iz navedenega 
postopka. 

(8) 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. 

(9) Ker prilagoditve in spremembe, ki se uvedejo s to uredbo, zadevajo le postopke, jih 
državam članicam, v primeru direktiv, ni treba prenesti v nacionalno zakonodajo – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 
1. Kadar določbe iz Priloge I k tej uredbi določajo uporabo regulativnega postopka s 
pregledom iz člena 5a(1) do (5) Sklepa 1999/468/ES, je Komisija pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 2 te uredbe. 

2. Kadar določbe Priloge I določajo uporabo nujnega postopka iz člena 5a(6) 
Sklepa 1999/468/ES, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu z 
nujnim postopkom iz člena 3 te uredbe. 

Člen 2 
1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji, določenimi v tem 
členu.  

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se prenese na Komisijo za nedoločen čas. 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta prenos pooblastila. S sklepom o 
preklicu preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.  

4. Takoj, ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament 
in Svet.  

5. Sprejeti delegirani akt začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom 
navedenega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca. 

6. Kadar določbe iz Priloge I k tej uredbi določajo, da se roki iz člena 5a(3)(c) 
Sklepa 1999/468/ES skrajšajo v skladu s členom 5a(5)(b) navedenega sklepa, se roki iz 
odstavka 5 tega člena določijo na en mesec.  

                                                 
6 Uredba (EU) št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi 

katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, UL L 55, 28.2.2011, str. 13. 
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Člen 3 
1. Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, 
dokler ni izraženo nasprotovanje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu 
parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo nujnega postopka. 

2. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu nasprotujeta v skladu s postopkom iz 
člena 2(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi 
Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi. 

Člen 4 
1. Kadar določbe iz Priloge II določajo uporabo regulativnega postopka s pregledom iz 
člena 5a(1) do (5) Sklepa 1999/468/ES, je Komisija pooblaščena za sprejetje izvedbenih aktov 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. 

2. Kadar določbe Priloge II določajo uporabo nujnega postopka iz člena 5a(6) 
Sklepa 1999/468/ES, je Komisija pooblaščena za sprejetje izvedbenih aktov, ki se začnejo 
uporabljati takoj, v skladu s členom 8 v povezavi s členom 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. 

Člen 5 
Uredba (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredba (ES) št. 1221/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, Direktiva Sveta 97/70/ES, Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1333/2008, Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredba 
Sveta (ES) št. 1257/96 se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi III k tej uredbi. 

Člen 6 
Ta uredba ne vpliva na tekoče postopke, v katerih je odbor že podal mnenje v skladu s 
členom 5a Sklepa 1999/468/ES. 

Člen 7 
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

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

V Bruslju, 

Za Evropski parlament Za Svet 
Predsednik Predsednik
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PRILOGA I  

Določbe zakonodajnih aktov, ki se sklicujejo na regulativni postopek s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES in so prilagojene ureditvi, ki velja za delegirane akte7. 

A. KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA 
1. Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o 

izvajanju domene .eu najvišje ravni 

Člen 3(1)a** 

Člen 5(1) 

Člen 5(2) 

2. Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) 

Člen 35 

3. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o 
skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve 
(okvirna direktiva) 

Člen 13a(4) 

B. PODNEBNI UKREPI 
4. 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 plinov 

Člen 3(6) 

Člen 11(3) 

5. Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES 

Člen 3d(3) 

Člen 3f(9) 

Člen 10(4) 

Člen 10a(1) 

Člen 10a(7) 

Člen 10a(8) 

Člen 10a(13) 

Člen 11a(9) 

Člen 11b(7) 
                                                 
7 V informativne namene so določbe, ki se nanašajo na skrajšani rok iz člena 2(6), v tej prilogi označene 

z *, določbe, ki se nanašajo na nujni postopek iz člena 3, so označene z **, določbe, ki se nanašajo na 
nujni postopek iz člena 3 ter skrajšani rok iz člena 2(6), pa z ***. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EN:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EN:PDF.
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Člen 14(1) 

Člen 15, peti odstavek 

Člen 19(3) 

Člen 22 

Člen 24(1)(b) 

Člen 24(3) 

Člen 24a(1) 

Člen 24a(2) 

Člen 25(2) 

Člen 25a(1) 

Priloga IV, del A 

C. ENERGIJA 
6. Direktiva 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o 

enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki 
se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (prenovitev) 

Člen 6 

D. PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJA 
7. Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 

homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih 
vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil 

Člen 5(3) 

Člen 8 

Člen 14(2) 

Člen 14(3) 

8. Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih 
in spremembah Direktive 95/16/ES (preoblikovano) 

Člen 8(1)a 

E. OKOLJE 
9. Uredba (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o 

znaku EU za okolje 

Člen 6(7) 

Člen 8(2) 

Člen 15 

10. Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za 
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okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter 
odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES 

Člen 17(3) 

Člen 48(2) 

F. STATISTIKA 
11. Uredba (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 

četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti 

Člen 2(1) 

Člen 3(1) 

Člen 7(1) 

Člen 7(3) 

12. 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. 2186/93 

Člen 3(6) 

Člen 5(2) 

Člen 6(3) v zvezi s sprejetjem „ukrepov v zvezi s skupnimi standardi kakovosti“ v 
povezavi s členom 15(1)(c) v zvezi s sprejetjem „skupnih standardov kakovosti“ 

Člen 8(3) 

Člen 15(1) 

13. Uredba (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti tujih povezanih podjetij  

Člen 5(4) 

Člen 6(3) v zvezi s sprejetjem „skupnih standardov kakovosti“ v povezavi s 
členom 9(2)(a) 

Člen 9(2)(b) 

Člen 9(2)(b) v zvezi z opredelitvijo „ustrezni skupni standardi kakovosti“ 

14. 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 diseminacijo 

Člen 7(4) v zvezi s sprejetjem „skupnih meril nadzora kakovosti“ v povezavi s 
členom 12(3)(c) v zvezi z opredelitvijo „kvalitativnih meril“ 

Člen 12(3) 

15. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1552/2005 z dne 7. septembra 2005 
o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih 

Člen 5(2) 

Člen 7(3) 

Člen 8(2) 
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Člen 9(4) v zvezi s sprejetjem „zahtev glede kakovosti in katerih koli ukrepov, 
potrebnih za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti“ 

Člen 10(2) 

Člen 13 

16. Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o 
statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in 
neposrednih tujih naložb 

Člen 4(3) v zvezi s sprejetjem „skupnih standardov kakovosti“ 

Člen 10  

17. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o 
statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) 

Člen 6(2)  

Člen 15(5) v povezavi s členom 15(2)(a) v zvezi z „definicijo seznama ciljnih 
primarnih spremenljivk, ki jih je treba vključiti v vsako področje za presečno 
komponento, in seznama ciljnih spremenljivk, vključenih v longitudinalno 
komponento, vključujoč specifikacijo šifer spremenljivk“ 

Člen 15(5) v povezavi s členom 15(2)(c) 

Člen 15(5) v povezavi s členom 15(2)(e) 

Člen 15(5) v povezavi s členom 15(2)(f) 

18. Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27 februarja 2003 o 
indeksu stroškov dela 

Člen 2(4) 

Člen 3(2) 

Člen 4(1) 

Člen 4(2) 

Člen 8(1) 

Člen 11(a) 

Člen 11(b) 

Člen 11(d) 

Člen 11(e) 

Člen 11(f) v zvezi s sprejetjem „ločenih meril kakovosti za posredovane tekoče in 
pretekle podatke“ 

Člen 11(i) 

Priloge, točka 3 

19. 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 pošte 

Člen 5 

Člen 7(2) 
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Člen 10(2) 

20. Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2002 o statistiki odpadkov 

Člen 1(5) 

Člen 3(1) 

Člen 4(3) 

Člen 5(4) 

Člen 6(2)(a)  

Člen 6(2)(b) 

Člen 6(2)(c) v zvezi z „opredelitvijo meril za oceno ustrezne kakovosti“ 

Člen 6(2)(d) 

Člen 8(3) 

Priloga I, oddelek 7, točka 1 

Priloga II, oddelek 7, točka 1 

G. NOTRANJI TRG IN STORITVE 
21. 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/ES 

Člen 14(1) 

22. 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/ES 

Člen 68(1)*** 

Člen 69(2)*** 

H. MOBILNOST IN PROMET 
23. 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 ladij 

Člen 13 

Člen 14(1) 

Člen 14(2) 

24. Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o 
varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (Prenovitev) 

Člen 10(3) 

25. Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 
povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih 
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Člen 10(2)** 

26. Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o 
pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora 

Člen 15 

27. Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega 
varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in več 

Člen 8(b) 

I. ZDRAVJE IN POTROŠNIKI 
28. Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih 

Člen 2(3) 

Člen 13(8) 

Člen 14(2) 

Člen 15(1) 

Člen 15(2)** 

Člen 16(8) 

Člen 16(9)** 

Člen 20(2) 

Člen 31(1)** 

Člen 31(2) 

Člen 31(3) 

29. Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 
79/117/EGS in 91/414/EGS 

Člen 8(4), zadnji stavek, v povezavi s členom 78(1)(b) 

Člen 25(3) v povezavi s členom 78(1)(e) 

Člen 26 v povezavi s členom 78(1)(f) 

Člen 27(2) v povezavi s členom 78(1)(h) 

Člen 29(6), prvi pododstavek, drugi stavek, v povezavi s členom 78(1)(c) 

Člen 30(3) v povezavi s členom 78(1)(i) 

Člen 52(4), zadnji pododstavek, v povezavi s členom 78(1)(j) 

Člen 54(5) v povezavi s členom 78(1)(k) 

Člen 58(2) v povezavi s členom 78(1)(l) 

Člen 65(1) v povezavi s členom 78(1)(m) 

Člen 68, tretji pododstavek, v povezavi s členom 78(1)(n) 

Člen 78(1)(a) 
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Priloga II, točka 3.6.5 

30. 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 

Člen 5(1)** 

Člen 5(2)* 

Člen 6(1) 

Člen 6(2)* 

Člen 7(4) 

Člen 11(2) 

Člen 15(1) 

Člen 17(2) 

Člen 18(3) 

Člen 19(4) 

Člen 20(11) 

Člen 21(6) 

Člen 27 

Člen 31(2) 

Člen 32(3) 

Člen 40(a)  

Člen 40(b) 

Člen 40(f) 

Člen 42(2)(a) 

Člen 42(2)(b)  

Člen 42(2)(c) 

Člen 43(3) 

Člen 48(7)(a)  

Člen 48(7)(b)  

člen 48(7)(d) 

Člen 48(8) 

31. 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/ES  

Člen 6(2)** 
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Člen 17(4) 

Člen 20(2) 

Člen 27(1) 

Člen 32(4) 

32. 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 Sveta 

Člen 13(2) 

Člen 19(3) 

Člen 24(4) 
33. Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 

o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na 
živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in 
(ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES 

Člen 8(2)** 

Člen 22** 

Člen 25(3) 
34. Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 

o aditivih za živila 

Člen 9(2) 

Člen 24(3)* 

Člen 30(1)* 

Člen 30(2)* 

Člen 30(3)* 

Člen 30(5) 

Člen 31* 

35. Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 
o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) 
št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) 
št. 258/97 

Člen 17(5) 

36. Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 
o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in 
arome za živila 

Člen 7(4) 

Člen 7(5)* 

Člen 7(6)** 
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37. Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 
o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom 

Člen 3(3)** 

Člen 4, drugi pododstavek 

Člen 5(1) 

Člen 6(6) 

Člen 7(1) 

Člen 8(2) 

Člen 8(5)** 

38. Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 
o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih  

Člen 1(2)  

Člen 1(4) 

Člen 3(d) 

Člen 4(1), prvi pododstavek 

Člen 4(1), šesti pododstavek  

Člen 4(5) 

Člen 8(2)  

Člen 28(4)(b) 

39. 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 celic 

Člen 8(5) 

Člen 28** 

40. Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 

Člen 12(4) 

Člen 14(1), tretja alinea 

Člen 24(4) 

Člen 32, šesti pododstavek 

Člen 47(3) 

41. 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/ES 

Člen 29, prvi pododstavek** 

Člen 29, drugi pododstavek, točka (a)  

Člen 29, drugi pododstavek, točka (b)** 
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Člen 29, drugi pododstavek, točka (c)** 

Člen 29, drugi pododstavek, točka (d)** 

Člen 29, drugi pododstavek, točka (e)** 

Člen 29, drugi pododstavek, točka (f)** 

Člen 29, drugi pododstavek, točka (g)** 

Člen 29, drugi pododstavek, točka (h) 

42. Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 
o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih 

Člen 4(2) 

Člen 4(5)** 

Člen 5(4) v zvezi s sprejetjem „najnižjih količin vitaminov in mineralov“ 

43. Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o 
nezaželenih snoveh v živalski krmi 

Člen 7(2)** 

Člen 8(1)** 

Člen 8(2), druga alinea 

PRILOGA II 

Določbe zakonodajnih aktov, ki se sklicujejo na regulativni postopek s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES in so prilagojene ureditvi, ki velja za izvedbene akte8. 

A. KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA 
1. Odločba št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o 

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

Člen 9(3)* 

2. Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) 

Člen 26(7) 

Člen 27a(5) 

3. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o 
skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve 
(okvirna direktiva) 

Člen 9b(3) 

Člen 10(4) 

Člen 15(4) 

Člen 17(6)a 

                                                 
8 V informativne namene so določbe, ki se nanašajo na nujni postopek v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 

št. 182/2011, v tej prilogi označene z **. 
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Člen 19(4) 

B. PODNEBNI UKREPI 
4. 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 plinov 

Člen 3(2) 

5. Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES 

Člen 11a(8) 

Člen 16(12) 

C. PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJA 
6. Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih 

in spremembah Direktive 95/16/ES (preoblikovano) 

Člen 8(1)(b) v povezavi s členom 9(3) 

D. OKOLJE 
7. 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/ES 

Člen 46(6) 

E. STATISTIKA 
8. Uredba (ES) št. 453/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 

četrtletnih statističnih podatkih glede prostih delovnih mest v Skupnosti 

Člen 5(1) 

9. 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. 2186/93 

Člen 6(3) v zvezi s sprejetjem „vsebine in periodičnosti poročil o kakovosti“ v 
povezavi s členom 15(1)(c) v zvezi s sprejetjem „vsebine in periodičnosti poročil o 
kakovosti“ 

10. Uredba (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti tujih povezanih podjetij 

Člen 6(3) v zvezi s sprejetjem „vsebine in periodičnosti poročil o kakovosti“ v 
povezavi s členom 9(2)(c) v zvezi z opredelitvijo „vsebine in periodičnosti poročil o 
kakovosti“ 
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11. 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 diseminacijo 

Člen 7(4) v zvezi s sprejetjem „strukture poročil o kakovosti“ v povezavi s 
členom 12(3)(c) v zvezi z opredelitvijo „strukture poročil o kakovosti“ 

12. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1552/2005 z dne 7. septembra 2005 
o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih 

Člen 9(4) v zvezi s sprejetjem „strukture poročil o kakovosti“ 

13. Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o 
statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in 
neposrednih tujih naložb  

Člen 4(3) v zvezi s sprejetjem „vsebine in periodičnosti poročil o kakovosti“ 

14. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o 
statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) 

Člen 8(3) 

Člen 15(5) v povezavi s členom 15(2)(a) v zvezi z opredelitvijo „tehničnega formata 
za pošiljanje Eurostatu“  

Člen 15(5) v povezavi s členom 15(2)(b)  

Člen 15(5) v povezavi s členom 15(2)(d) 

15. Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o 
indeksu stroškov dela 

Člen 8(2) v povezavi s členom 11(f) v zvezi s sprejetjem „vsebine poročil o 
kakovosti“ 

16. Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2002 o statistiki odpadkov 

Člen 6(2)(b) v zvezi s sprejetjem „vsebine poročil o kakovosti“ 

F. NOTRANJI TRG IN STORITVE 
17. 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/ES 

Člen 14(2) 

G. MOBILNOST IN PROMET 
18. Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 

povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih 

Člen 10(3)** 

19. Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega 
varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in več 

Člen 8(a), prva alinea 
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H. ZDRAVJE IN POTROŠNIKI 
20. Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih 

Člen 18(2) 

21. Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 
79/117/EGS in 91/414/EGS  

Člen 17, drugi pododstavek, v povezavi s členom 78(1)(d) 

Člen 29(4) v povezavi s členom 78(1)(g) 

22. 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 

Člen 40(c) 

Člen 40(d) 

Člen 40(e) 

Člen 41(1) 

Člen 41(3) 

Člen 42(2)(d) 

Člen 45(4) 

Člen 48(7)(c) 

23. 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/ES 

Člen 7(2) 

Člen 10(5)* 

Člen 26(3)  

24. 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 Sveta 

Člen 18** 

25. Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 
o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom 

Člen 6(1) 

Člen 6(2) 
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26. Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 
o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih  

Člen 13(3) 

Člen 13(4) 

Člen 17(3), prvi pododstavek 

Člen 17(3), drugi pododstavek, točka (b) 

Člen 18(5), prvi pododstavek 

Člen 18(5), drugi pododstavek, točka (b) 

Člen 28(6)(a)(ii) 

27. 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 celic 

Člen 8(6) 

Člen 9(4) 

28. Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 

Člen 3(2) 

Člen 14(1), prva alinea 

člen 14(1) druga alinea 

Člen 15(2) 

Člen 26(1) 

29. 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/ES 

Člen 29, drugi pododstavek, točka (i) 

30. Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 
o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih 

Člen 5(4) v zvezi s sprejetjem „mejnih količin vitaminov in mineralov“ 



SL 21   SL 

 

PRILOGA III 

Spremembe Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) 
št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive Sveta 97/70/ES, Uredbe (ES) 

št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2002/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96  

A. OKOLJE 
1) V členu 6(5) Uredbe (ES) št. 66/2010 se črta drugi pododstavek. 

2) Uredba (ES) št. 1221/2009 se spremeni: 

a) v členu 16 se črta odstavek 4,  

b) v členu 30 se črta odstavek 6. 

B. MOBILNOST IN PROMET 
3) V točki a) člena 8 Direktive 97/70/ES se črta druga alinea. 

C. ZDRAVJE IN POTROŠNIKI 
4) V členu 23 Uredbe (ES) št. 1333/2008 se črta drugi stavek odstavka 4. 

5) V členu 12 Direktive 2002/46/ES se črta odstavek 3. 

D. HUMANITARNA POMOČ 
6) V členu 15 Uredbe (ES) št. 1257/96 se črta odstavek 1. 


