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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o 
skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje 
nekaterih ukrepov
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0349),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0162/2011),

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

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0000/2012),

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

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 z 
dne 22. julija 2008 o uporabi sheme 
splošnih tarifnih preferencialov v obdobju 
od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 
in spremembah uredb (ES) št. 552/97, 
št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) 
št. 1100/2006 in št. 964/2007;

črtano

Or. en
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Obrazložitev
Prilagoditev uredbe GSP novi ureditvi z izvedbenimi in delegiranimi akti je bila zajeta v obeh 
predlogih Omnibus, ki ju je podala Komisija. Poročilo Omnibus I je uvedlo številne predloge 
sprememb, s katerimi so se predlagani izvedbeni akti v skladu s Scholzevim poročilom 
(pomlad 2011) spremenili v delegirane akte.  Poročevalca sta se zato razumno sporazumela, 
da v poročilu Omnibus I ohranita vse predloge sprememb o prilagoditvi uredbe GSP novi 
ureditvi komitologije.  Zaradi tega je treba v poročilu Omnibus II črtati ustrezni del.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 – alinea 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 
30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih 
trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, 
ki sodelujejo ali so povezana s 
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom 
Evropske unije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

EP je 13. oktobra 2011 v prvi obravnavi sprejel stališče o predlogu Komisije za Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi 
izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s 
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (COD 2010/0036). Nova uredba se je 
med drugim posvetila tudi vprašanju izvedbenih in delegiranih aktov ter dodala ustrezne 
določbe v uredbo ES št. 1215/2009. Zaradi tega je treba v poročilu Omnibus II črtati del, ki 
se nanaša na to uredbo.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 3030/93
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
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„Ker je treba, če želimo zagotoviti 
ustrezno delovanje sistema za upravljanje 
uvoza nekaterih tekstilnih izdelkov, 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prenesti na Komisijo, da 
spremeni priloge in omogoči dodatne 
priložnosti za uvoz, uvede ali prilagodi 
količinsko omejitev ter uvede varovalne 
ukrepe in nadzorni sistem v skladu s 
pogoji iz te uredbe. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 
strokovni ravni. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Komisija bi morala dati na voljo 
vse informacije in dokumentacijo o 
sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v 
okviru pripravljanja in izvajanja 
delegiranih aktov. Na te sestanke bi 
morala povabiti tudi izvedence 
Parlamenta;“

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije se ni nanašal na uvodne izjave spremenjenih uredb. Poročevalec meni, da 
je treba spremeniti uvodne izjave temeljnih aktov, da bi razložili uporabo delegiranih aktov 
ter natančno opredelili cilj, vsebino in področje uporabe prenosa. Prav tako meni, da je 
pomembno izvedencem Parlamenta omogočiti prisostvovanje na strokovnih sestankih, ki jih v 
okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov organizira Komisija. Pomisleka sta 
navedena v predlogih sprememb 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 in 22.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 3030/93
Člen 16a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 2(6), 6(2), 8, 2. Pooblastilo iz členov 2(6), 6(2), 8, 
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10(13), 10a(3), 13(3), 15(3) in (5) ter 
člena 19 te uredbe ter iz člena 4(3) 
Priloge IV ter člena 2 in člena 3(1) in (3) 
Priloge VII k tej uredbi se Komisiji podeli 
za nedoločen čas.

10(13), 10a(3), 13(3), 15(3) in (5) ter 
člena 19 te uredbe ter iz člena 4(3) 
Priloge IV ter člena 2 in člena 3(1) in (3) 
Priloge VII k tej uredbi se Komisiji podeli 
za obdobje 5 let od ..*. Komisija 
najpozneje devet mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem posameznega 
obdobja.
––––––––––––––––
*UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da je ustrezno časovno omejiti prenos pooblastila Komisiji. Taka omejitev 
omogoča večji parlamentarni nadzor, saj Komisijo obvezuje, da najpozneje devet mesecev 
pred iztekom petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Samodejno 
podaljševanje prenosa pooblastila za enako obdobje po drugi strani preprečuje prekomerno 
obremenitev zakonodajalcev ter olajšuje izvajanje skupne trgovinske politike. Poročevalec 
meni, da je zato treba ustrezno spremeniti predlog Komisije v vseh določbah, ki se nanašajo 
na izvajanje pooblastila.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 517/94
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
„Ker je treba, če želimo zagotoviti 
ustrezno delovanje sistema za upravljanje 
uvoza nekaterih tekstilnih izdelkov, ki jih 
ne zajemajo dvostranski sporazumi, 
protokoli ali drugi dogovori ali druga 
posebna uvozna pravila Unije, pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
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290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prenesti na Komisijo, da spremeni priloge, 
uredi pravila za uvoz ter uvede varovalne 
in nadzorne ukrepe v skladu s pogoji iz te 
uredbe. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na 
strokovni ravni. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Komisija bi morala dati na voljo 
vse informacije in dokumentacijo o 
sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v 
okviru pripravljanja in izvajanja 
delegiranih aktov. Na te sestanke bi 
morala povabiti tudi izvedence 
Parlamenta;“

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 2 – točka 7
Uredba (ES) št. 517/94
Člen 25a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz 
členov 3(3), 5(2), 12(3), 13, 16 in 28 se 
Komisiji podeli za nedoločen čas.

2. Pooblastilo iz členov 3(3), 5(2), 12(3), 
13, 16 in 28 se prenese na Komisijo za 
obdobje 5 let od ...*. Komisija najpozneje 
devet mesecev pred iztekom petletnega 
obdobja pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila. Prenos pooblastila se
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem posameznega 
obdobja.
–––––––––––––––

*UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 3 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 953/2003
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
„(11a) Za dodajanje izdelkov na seznam 
izdelkov, ki jih zajema ta uredba, je treba 
pooblastila za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prenesti na Komisijo, da 
se spremenijo priloge. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija bi morala dati na voljo vse 
informacije in dokumentacijo o sestankih 
z nacionalnimi strokovnjaki v okviru 
pripravljanja in izvajanja delegiranih 
aktov. Na te sestanke bi morala povabiti 
tudi izvedence Parlamenta.“

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 3 – točka 2
Uredba (ES) št. 953/2003
Člen 5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 4 podeli za 
nedoločen čas.

2. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 4 podeli za 
obdobje 5 let od ...*. Komisija najpozneje 
devet mesecev pred iztekom petletnega 
obdobja pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem posameznega 
obdobja.
–––––––––––––––––
*UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 4 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 673/2005
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Uvodna izjava 7 se nadomesti z 
naslednjim:
„(7) Za izvedbo potrebnih prilagoditev 
ukrepov iz te uredbe je treba pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prenesti na Komisijo, da spremeni stopnjo 
dodatnih dajatev ali sezname v prilogah I 
in II v skladu s pogoji iz te uredbe. Zlasti 
je pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
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Evropskemu parlamentu in Svetu.  
Komisija bi morala dati na voljo vse 
informacije in dokumentacijo o sestankih 
z nacionalnimi strokovnjaki v okviru 
pripravljanja in izvajanja delegiranih 
aktov. Na te sestanke bi morala povabiti 
tudi izvedence Parlamenta.“

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 4 – točka 2
Uredba (ES) št. 673/2005
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 3(3) se Komisiji 
podeli za nedoločen čas.

2. Pooblastilo iz člena 3(3) se Komisiji 
podeli za obdobje 5 let od ...*. Komisija 
najpozneje devet mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem posameznega 
obdobja.
_____________
*UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1342/2007
Uvodna izjava 10 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
„(10a) Da se omogoči učinkovito 
upravljanje pri sprejetju prilagoditev za 
omejitev uvoza nekaterih izdelkov iz jekla, 
je treba pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prenesti na Komisijo, ob 
upoštevanju predlogov sprememb k 
prilogi V. Zlasti je pomembno, da 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 
strokovni ravni. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Komisija bi morala dati na voljo 
vse informacije in dokumentacijo o 
sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v 
okviru pripravljanja in izvajanja 
delegiranih aktov. Na te sestanke bi 
morala povabiti tudi izvedence 
Parlamenta.“

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 5 – točka 4
Uredba (ES) št. 1342/2007
Člen 31a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 5, 6(3) in 12 se Komisiji 
podeli za nedoločen čas.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 5, 6(3) in 12 se Komisiji 
podeli za obdobje 5 let od ...*. Komisija 
najpozneje devet mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
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nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem posameznega 
obdobja.

______________
*UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe. 

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 6 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1528/2007
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
„(16a) Za izvedbo tehničnih prilagoditev 
ureditve za izdelke s poreklom iz 
določenih držav skupine AKP je treba 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prenesti na Komisijo, da 
se  spremeni priloga I ter doda ali 
odstrani regije oziroma države in da se 
uvedejo tehnične prilagoditve k prilogi II, 
potrebne zaradi uporabe te priloge. Zlasti 
je pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija bi morala dati na voljo vse 
informacije in dokumentacijo o sestankih 
z nacionalnimi strokovnjaki v okviru 
pripravljanja in izvajanja delegiranih 
aktov. Na te sestanke bi morala povabiti 
tudi izvedence Parlamenta.“
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 6 – točka -1a (novo)
Uredba (ES) št. 1528/2007
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2(2) se nadomesti z naslednjim:
„2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 24a spremeni Prilogo I, da doda 
regije ali države iz skupine držav AKP, 
ki so zaključile pogajanja o sporazumu 
med Unijo in navedeno regijo ali državo, 
katera dosega vsaj zahteve člena XXIV 
GATT 1994.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije za Omnibus I vzpostavlja ureditev z delegiranimi akti za ukrepe, sprejete v 
skladu s členom 2(2) in (3), ter postopkovni člen o izvajanju prenosa pooblastila. Predlog 
Komisije za Omnibus II zagotavlja delegirane akte v členih 4(4) in 23, vsebuje pa tudi 
navzkrižno sklicevanje na Omnibus I. Poročevalca sta se zato razumno sporazumela, da s 
predlogi sprememb 14, 15, 16, 17 in 18 ter s črtanjem ustreznih določb iz poročila Omnibus I 
v poročilu Omnibus II ohranita vse določbe o prilagoditvi uredbe 1528/2007 ureditvi z 
delegiranimi akti. 

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 6 – točka -1b (novo)
Uredba (ES) št. 1528/2007
Člen 2 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 2(3) se uvodni del nadomesti z 
naslednjim:

„3. Regija ali država ostane na seznamu iz 
Priloge I, razen če Komisija sprejme 
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delegirani akt v skladu s členom 24a o 
spremembi Priloge I, da odstrani regijo ali 
državo s seznama navedene priloge, zlasti 
kadar:“

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 6 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) št. 1528/2007
Člen 4 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 
[vstaviti številko členov, ki določajo 
postopek za sprejemanje delegiranih 
aktov, trenutno členi 24a do 24 c predloga 
COM(2011)82 konč.] v zvezi s tehničnimi 
spremembami Priloge II, ki so potrebne 
zaradi uporabe navedene priloge.

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 24a v 
zvezi s tehničnimi spremembami Priloge 
II, ki so potrebne zaradi uporabe navedene 
priloge.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 6 – točka 2
Uredba (ES) št. 1528/2007
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 
[vstaviti številko členov, ki določajo 
postopek za sprejemanje delegiranih 
aktov, trenutno členi 24a do 24c predloga 
COM(2011)82 konč.] v zvezi s tehničnimi 
spremembami členov 5 in 8 do 22, ki so 
potrebne zaradi razlik med to uredbo in 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 24a v 
zvezi s tehničnimi spremembami členov 5 
in 8 do 22, ki so potrebne zaradi razlik med 
to uredbo in sporazumi, ki so bili podpisani 
in se začasno uporabljajo, ali ki so bili v 
skladu s členom 218 Pogodbe sklenjeni z 
regijami ali državami iz Priloge I
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sporazumi, ki so bili podpisani in se 
začasno uporabljajo, ali ki so bili v skladu s 
členom 218 Pogodbe sklenjeni z regijami 
ali državami iz Priloge I. 

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 6 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 1528/2007
Člen 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vstavi se naslednji člen:
„Člen 24a

Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena. 
2. Pooblastilo iz členov 2(2) in (3), člena 
4(4) in člena 23 se Komisiji podeli za 
obdobje 5 let od ...*. Komisija najpozneje 
devet mesecev pred iztekom petletnega 
obdobja pripravi poročilo o prenosu
pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem posameznega 
obdobja.
3. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče prenos pooblastila iz 
člena 2(2) in (3), člena 4(4) in člena 23. S 
sklepom o preklicu pooblastila preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. 
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa 
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih 
aktov, ki so že v veljavi. 
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4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet. 
5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 2(2) in (3), člena 4(4) in člena 23, 
začne veljati le, če mu Evropski parlament 
ali Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem 
aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred 
iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za 2 meseca.
_____________
*UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe. 

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 7 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 55/2008
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
„(12a) Da bi omogočili prilagoditev 
uredbe, se pooblastilo za sprejemanje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije prenese na 
Komisijo, da se opravijo spremembe, 
potrebne zaradi spremenjenih carinskih 
oznak ali za sklenitev sporazumov z 
Moldavijo. Zlasti je pomembno, da 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 
strokovni ravni. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
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Svetu. Komisija bi morala dati na voljo 
vse informacije in dokumentacijo o 
sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v 
okviru pripravljanja in izvajanja 
delegiranih aktov. Na te sestanke bi 
morala povabiti tudi izvedence 
Parlamenta.“

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 7 – točka 2
Uredba (ES) št. 55/2008
Člen 8b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 7 podeli za 
nedoločen čas.

2. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 7 podeli za 
obdobje 5 let od ...*. Komisija najpozneje 
devet mesecev pred iztekom petletnega 
obdobja pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem posameznega 
obdobja.
_______________
*UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe. 

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 9 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1340/2008
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
"(9a) Da se omogoči učinkovito 
upravljanje nekaterih omejitev, je treba 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prenesti na Komisijo, da 
se opravijo spremembe priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija bi morala dati na voljo vse 
informacije in dokumentacijo o sestankih 
z nacionalnimi strokovnjaki v okviru 
pripravljanja in izvajanja delegiranih 
aktov. Na te sestanke bi morala povabiti 
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tudi izvedence Parlamenta.“

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 9 – točka 2
Uredba (ES) št. 1340/2008
Člen 16a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 5(3) se Komisiji 
podeli za nedoločen čas.

2. Pooblastilo iz člena 5(3) se Komisiji 
podeli za obdobje 5 let od ...*. Komisija 
najpozneje devet mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece prek koncem posameznega 
obdobja.
_____________
*UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – oddelek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 2.
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OBRAZLOŽITEV

A. OZADJE

S tem predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o 
skupni trgovinski politiki v zvezi s prenosom delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih 
ukrepov (Omnibus II) naj bi se 10 uredb na področju skupne trgovinske politike prilagodilo 
novim določbam primarne zakonodaje iz Lizbonske pogodbe. Podrobneje povedano, njegov 
namen je uskladiti uredbe s členom 290, s katerim se v evropsko zakonodajo prvič vpeljujejo 
delegirani akti. Zakonodajnemu organu omogoča, da na Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo 
nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. Zakonodajni organ pri tem obdrži pravico, 
da lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče in potem sam sprejme odločitev. Zakonodajni 
organ lahko prav tako ugovarja vsem sklepom, sprejetim v obliki delegiranega akta. Zadostuje 
že, če Svet ali Parlament nasprotuje predlogu delegiranega akta, ki ga sprejme Komisija. 

Predlog Komisije je priložen prvemu predlogu, ki ga je Komisija podala v zvezi s trgovinsko 
politiko. Navedeni predlog (COM(2011)0082 "Omnibus I") spreminja nekatere uredbe o 
skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki, kjer je pri sprejemanju sklepov sodeloval Svet in 
niso temeljili na Sklepu Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. Predlaga, da je treba take postopke 
spremeniti v delegirane akte v skladu s členom 290 Pogodbe ali v izvedbene akte v skladu s 
členom 291.

Omnibus II preučuje vse preostale postopke odločanja iz zakonodaje, ki ureja trgovinsko 
politiko, da bi bili po potrebi prilagojeni ureditvi z delegiranimi akti iz člena 290. Načeloma 
so to postopki odločanja, ki temeljijo na Sklepu Sveta 1999/468/ES. Komisija predlaga, da se 
nekateri postopki spremenijo v delegirane akte.

B. TO POROČILO

1. Črtanje dveh uredb iz predloga COM

Poročevalec predlaga, da se črtata naslednji uredbi iz predloga COM:

 Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih 
tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 in 
spremembah uredb (ES) št. 552/97, št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) 
št. 1100/2006 in št. 964/2007

Prilagoditev uredbe GSP novi ureditvi z izvedbenimi in delegiranimi akti je zajeta v obeh 
predlogih Omnibus, ki ju je podala Komisija. Poročilo Omnibus I je uvedlo številne predloge 
sprememb, s katerimi so se predlagani izvedbeni akti v skladu s Scholzevim poročilom 
(pomlad 2011) spremenili v delegirane akte. Poročevalca sta se zato razumno sporazumela, da 
v poročilu Omnibus I ohranita vse predloge sprememb o prilagoditvi uredbe GSP novi 
ureditvi komitologije.  Zaradi tega je treba v poročilu Omnibus II črtati ustrezni del. To je 
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storjeno s predlogoma sprememb 1 in 21.

 Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih 
trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s 
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

EP je 13. oktobra 2011 v prvi obravnavi sprejel stališče o predlogu Komisije za Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi 
izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s 
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (COD 2010/0036). Nova uredba se je 
med drugim posvetila tudi vprašanju izvedbenih in delegiranih aktov ter dodala ustrezne 
določbe v uredbo ES št. 1215/2009. Zaradi tega je treba v poročilu Omnibus II črtati del, ki se 
nanaša na to uredbo. To je storjeno s predlogoma sprememb 2 in 24.

2. Nove uvodne izjave v spremenjenih uredbah

Predlog Komisije se ni nanašal na uvodne izjave spremenjenih uredb. Poročevalec meni, da je 
treba spremeniti uvodne izjave temeljnih aktov, da bi razložili uporabo delegiranih aktov ter 
natančno opredelili cilj, vsebino in področje uporabe prenosa. Prav tako meni, da je 
pomembno izvedencem Parlamenta omogočiti prisostvovanje na strokovnih sestankih, ki jih v 
okviru pripravljanja in izvajanja delegiranih aktov organizira Komisija. Pomisleka sta 
navedena v predlogih sprememb 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 in 22.

3. Časovna omejitev prenosa pooblastila

Poročevalec meni, da je ustrezno časovno omejiti prenos pooblastila Komisiji. Taka omejitev 
omogoča večji parlamentarni nadzor, saj Komisijo obvezuje, da najpozneje devet mesecev 
pred iztekom petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Samodejno 
podaljševanje prenosa pooblastila za enako obdobje po drugi strani preprečuje prekomerno 
obremenitev zakonodajalcev ter olajšuje izvajanje skupne trgovinske politike. 

Poročevalec predlaga, da se prenos pooblastila omeji na obdobje 5 let. Tako obdobje Komisiji 
omogoča, da dosledno izvede prenos pooblastil, zainteresiranim stranem daje potrebno pravno 
gotovost, obenem pa zagotavlja ustrezno stopnjo parlamentarnega nadzora v duhu Lizbonske 
pogodbe. Ker ukrepi komitologije, temelječi na uredbah iz tega poročila, v preteklosti niso 
bili pogosto sprejeti, to petletno obdobje omogoča, da bo poročilo Komisije vsebovalo dovolj 
informacij. 

Poročevalec meni, da je zato treba ustrezno spremeniti predlog Komisije v vseh določbah, ki 
se nanašajo na izvajanje pooblastila. To je storjeno s predlogi sprememb 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 
in 23.
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4. Predlogi sprememb k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o 
uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih 
in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k 
vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu

Predlog Komisije za Omnibus I vzpostavlja ureditev z delegiranimi akti za ukrepe, sprejete v 
skladu s členom 2(2) in (3), ter postopkovni člen o izvajanju prenosa pooblastila. Predlog 
Komisije za Omnibus II zagotavlja delegirane akte v členih 4(4) in 23, vsebuje pa tudi 
navzkrižno sklicevanje na Omnibus I. Poročevalca sta se zato razumno sporazumela, da s 
predlogi sprememb 14, 15, 16, 17 in 18 ter s črtanjem ustreznih določb iz poročila Omnibus I 
v poročilu Omnibus II ohranita vse določbe o prilagoditvi uredbe 1528/2007 ureditvi z 
delegiranimi akti. 

C. ZAKLJUČKI

Poročevalec vlaga poročilo, temelječe na spremembah, ki jih je prinesel člen 290 Lizbonske 
pogodbe, te spremembe pa poročilo sistematično prenaša v sekundarno zakonodajo, ki ureja 
skupno trgovinsko politiko. Cilj poročila je Evropskemu parlamentu kot neposredno 
izvoljenemu zastopniku državljanov EU omogočiti, da povsem izkoristi na novo pridobljena 
pooblastila ter izvaja ustrezen parlamentarni nadzor nad izvršno vejo, obenem pa dopusti 
prilagodljivo, pravočasno in predvidljivo izvajanje skupne trgovinske politike. 


