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Predlog spremembe 16
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Evropski parlament in Svet bi bilo 
treba redno obveščati o postopkih v 
odborih.

(12) Evropski parlament in Svet bi bilo 
treba redno in v celoti obveščati o 
postopkih v odborih. Če se to zdi potrebno 
za izvrševanje pregleda, bi Evropski 
parlament moral imeti možnost, da se 
udeleži srečanj odbora brez pravice 
glasovanja o osnutkih izvedbenih 
ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 17
Louis Grech

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Sklep 1999/468/ES bi bilo treba 
razveljaviti. Za zagotovitev prehoda z 
ureditve iz Sklepa 1999/468/ES na ureditev 
iz te uredbe bi se morala vsa sklicevanja v 
obstoječi zakonodaji na postopke iz 
Sklepa, razen na regulativni postopek s 
pregledom iz člena 5a Sklepa, šteti kot 
sklicevanja na ustrezne postopke iz te 
uredbe. Učinke člena 5a Sklepa 
1999/468/ES bi bilo treba ohraniti za 
namene obstoječih temeljnih aktov, ki se 
sklicujejo na navedeni člen.

(14) Sklep 1999/468/ES bi bilo treba 
razveljaviti. Sklicevanja v veljavnih 
temeljnih aktih na postopke iz tega sklepa 
bi morala biti v najkrajšem možnem času, 
v vsakem primeru pa najkasneje ...*, 
prilagojena novim predpisom o 
prenesenih in izvedbenih pooblastilih iz 
členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Do izvedbe prilagoditve bi 
morali za zagotovitev prehoda z ureditve iz 
Sklepa 1999/468/ES na ureditev iz te 
uredbe začasno veljati postopki iz te 
uredbe, če se obstoječa zakonodaja 
sklcuje na postopke iz Sklepa, razen na 
regulativni postopek s pregledom iz člena 
5a Sklepa, ki bi moral še naprej začasno 
veljati.
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Obrazložitev

Zdi se, da mehanizem „samodejne prilagoditve“ iz členov 9 in 10 temelji na nepravilni 
domnevi, da morajo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe veljati vsa izvedbena pooblastila, za 
katera trenutno velja postopek komitologije, razen regulativnega postopka s pregledom, kot 
pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov iz člena 291 PDEU. To zanemarja dejstvo, da so 
lahko izvedbena pooblastila, ki sodijo v kategorijo delegiranih aktov (člen 290 PDEU), 
čeprav zanje ne velja regulativni postopek s pregledom. Vsako prilagoditev veljavne 
zakonodaje bi bilo treba opraviti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 18
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Komisija bi morala preučiti veljavni 
pravni red EU in čim prej predložiti 
zakonodajne predloge, potrebne za 
njegovo prilagoditev določbam Lizbonske 
pogodbe, zlasti členoma 290 in 291 PDEU 
–

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev veljavnega pravnega reda EU določbam o delegiranih aktih in izvedbenih 
določbah bi morala biti opravljena čim prej, določbe pa je treba preveriti za vsak primer 
posebej.

Predlog spremembe 19
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če Evropski parlament ali Svet 
nameravata nasprotovati osnutkom 
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ukrepov po členu 6a, bi morala to storiti 
ob upoštevanju nujnosti izvedbenih 
ukrepov, ne da bi ovirala dejavnost 
Komisije za namene iz prve povedi 
odstavka 5. Zato Evropski parlament in 
Svet nasprotujeta v istem roku, kot ga ima 
odbor na voljo za sprejetje mnenja.
V tem primeru Komisija nemudoma 
spremeni svoje izvedbene ukrepe, ob 
upoštevanju nasprotovanj Evropskega 
parlamenta ali Sveta, in jih sprejme. 
Komisija o spremembah obvesti Evropski 
parlament in Svet. Če nasprotovanje 
ostaja, Komisija razveljavi ukrepe in 
predloži odboru nove, takoj ko nujne 
razmere iz odstavka 5 ne obstajajo več.

Or. en

Obrazložitev

Določbe člena 6a bi lahko bile ovira za sposobnost Komisije, da sprejme nujne ukrepe; zato 
bi se Evropski parlament in Svet morala k njim zatekati razumno, in sicer tako, da upoštevata 
nujnost zadeve in spoštujeta enak rok kot odbor. Rok za uporabo člena 6a je nujen, saj bi bilo 
v nasprotnem primeru odstopanje od odstavka 3 neučinkovito.

Predlog spremembe 20
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropski parlament ima pravico do 
udeležbe na sejah odbora.
Evropski parlament v ta namen določi 
največ tri predstavnike, ki se bodo 
udeleževali sej. Predstavniki Evropskega 
parlamenta se nikakor ne udeležujejo 
postopka odločanja o mnenju, ki ga 
sprejema odbor. O izidu postopka čim prej 
poročajo pristojnemu parlamentarnemu 
odboru.
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Obrazložitev

Za Parlament je pomembno, da pozna razloge, na katerih temeljijo mnenja, ki jih sprejmejo 
odbori. Zato je boljše, če Evropski parlament informacije pridobi neposredno, s pomočjo 
svojih predstavnikov. Ti so zgolj predstavniki in niso člani odbora, zato se ne udeležujejo 
morebitnih glasovanj.

Predlog spremembe 21
Louis Grech

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklep 1999/468/ES se razveljavi. Sklep 1999/468/ES se razveljavi z ...*.

Učinki člena 5a razveljavljenega sklepa se 
ohranijo za namene obstoječih temeljnih 
aktov, ki se sklicujejo na ta člen.

_____________

* Dve leti po uveljavitvi te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da mehanizem „samodejne prilagoditve“ iz členov 9 in 10 temelji na nepravilni 
domnevi, da morajo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe veljati vsa izvedbena pooblastila, za 
katera trenutno velja postopek komitologije, razen regulativnega postopka s pregledom, kot 
pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov iz člena 291 PDEU.  To zanemarja dejstvo, da so 
lahko izvedbena pooblastila, ki sodijo v kategorijo delegiranih aktov (člen 290 PDEU), 
čeprav zanje ne velja regulativni postopek s pregledom. Vsako prilagoditev veljavne 
zakonodaje bi bilo treba opraviti za vsak primer posebej.
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Predlog spremembe 22
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklep 1999/468/ES se razveljavi. Sklep 1999/468/ES se razveljavi s 
1. decembrom 2010.

Or. de

Obrazložitev

V nasprotnem primeru bi zaradi drugega stavka člena 12 nastala regulativna vrzel. 
Sklicevanje na sklep o komitologiji 1999/438/ES v osnovnih aktih bi bilo v obdobju od začetka 
veljavnosti te uredbe do začetka samodejnega prilagajanja v skladu s členom 10 brez 
pomena.

Predlog spremembe 23
Louis Grech

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Prilagoditev obstoječih aktov

9a. Komisija do ...* pregleda temelje akte, 
sprejete pred uveljavitvijo te uredbe, da jih 
prilagodi novim določbam o prenesenih in 
izvedbenih pooblastilih iz člena 290 in 291 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Komisija redno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o napredku pregleda. 
Ta poročila po potrebi spremlja ustrezen 
zakonodajni predlog.
_____________
* Dve leti po uveljavitvi te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Zdi se, da mehanizem „samodejne prilagoditve“ iz členov 9 in 10 temelji na nepravilni 
domnevi, da morajo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe veljati vsa izvedbena pooblastila, za 
katera trenutno velja postopek komitologije, razen regulativnega postopka s pregledom, kot 
pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov iz člena 291 PDEU. To zanemarja dejstvo, da so 
lahko izvedbena pooblastila, ki sodijo v kategorijo delegiranih aktov (člen 290 PDEU), 
čeprav zanje ne velja regulativni postopek s pregledom. Vsako prilagoditev veljavne 
zakonodaje bi bilo treba opraviti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 24
Louis Grech

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditev obstoječih temeljnih aktov Prehodne določbe
1. Če je v temeljnih aktih, sprejetih pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, določeno 
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije v 
skladu s Sklepom 1999/468/ES, se 
uporabijo naslednja pravila:

1. Pred izvedbo prilagoditve, v skladu s 
členom 9a, temeljih aktov, sprejetih pred 
začetkom veljavnosti te uredbe in ki 
določajo izvajanje izvedbenih pooblastil 
Komisije v skladu s Sklepom 1999/468/ES, 
se uporabijo naslednja pravila:

(a) sklicevanja na člen 3 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na 
člen 4 te uredbe;

(a) če se temeljni akt sklicuje na člen 3 
Sklepa 1999/468/ES, se uporabi svetovalni 
postopek iz člena 4 te uredbe;

(b) sklicevanja na člena 4 in 5 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na 
člen 5 te uredbe;

(b) če se temeljni akt sklicuje na člena 4 in 
5 Sklepa 1999/468/ES, se uporabi 
postopek pregleda iz člena 5 te uredbe;

(c) sklicevanja na člen 6 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na
člen 6 te uredbe;

(c) če se temeljni akt sklicuje na člen 6 
Sklepa 1999/468/ES, se uporabi člen 6 te 
uredbe;

(d) sklicevanja na člena 7 in 8 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na
člen 8 te uredbe.

(d) če se temeljni akt sklicuje na člena 7 in 
8 Sklepa 1999/468/ES, se uporabi člen 8 te 
uredbe;

2. Člena 3 in 7 te uredbe se uporabljata za 
vse obstoječe odbore.

2. Člena 3 in 7 te uredbe se za namene 
odstavka 1 uporabljata za vse obstoječe 
odbore.

Or. en
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Obrazložitev

Zdi se, da mehanizem „samodejne prilagoditve“ iz členov 9 in 10 temelji na nepravilni 
domnevi, da morajo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe veljati vsa izvedbena pooblastila, za 
katera trenutno velja postopek komitologije, razen regulativnega postopka s pregledom, kot 
pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov iz člena 291 PDEU. To zanemarja dejstvo, da so 
lahko izvedbena pooblastila, ki sodijo v kategorijo delegiranih aktov (člen 290 PDEU), 
čeprav zanje ne velja regulativni postopek s pregledom. Vsako prilagoditev veljavne 
zakonodaje bi bilo treba opraviti za vsak primer posebej.


