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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 uredb Sveta (ES) št. 
2008/97, (ES) št. 779/98 in (ES) št. 1506/98 na področju uvoza oljčnega olja in drugih 
kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva prenesena in izvedbena pooblastila, ki se 
podelijo Komisiji
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0918),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0005/2012),

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

– ob upoštevanju člena 55 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.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Da bi dopolnili oziroma spremenili 
nekatere nebistvene elemente Uredbe (ES) 
št. 2008/97, je Komisiji treba podeliti 
pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe v zvezi s sprejetjem 
nastalih prilagoditev, potrebnih za 
navedeno uredbo, če se spremenijo trenutni 
pogoji posebnih režimov, določenih v 
pridružitvenem sporazumu, zlasti kar 
zadeva zneske, ali če se sklene nov 
sporazum. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravami ustrezno 
posvetuje, vključno s strokovnjaki. 
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
pomembnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

5. Da bi dopolnili oziroma spremenili 
nekatere nebistvene elemente Uredbe (ES) 
št. 2008/97, je Komisiji treba podeliti 
pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe v zvezi s sprejetjem 
nastalih prilagoditev, potrebnih za 
navedeno uredbo, če se spremenijo trenutni 
pogoji posebnih režimov, določenih v 
pridružitvenem sporazumu, zlasti kar 
zadeva zneske, ali če se sklene nov 
sporazum. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravami ustrezno 
posvetuje, vključno s strokovnjaki. 
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
pomembnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija bi morala 
dati na voljo vse informacije in 
dokumentacijo o sestankih z nacionalnimi 
strokovnjaki v okviru priprav in izvajanja 
delegiranih aktov. Glede tega bi morala 
Komisija zagotoviti, da bo Evropski 
parlament primerno vključen, na podlagi 
najboljših praks iz prejšnjih izkušenj na 
drugih področjih politik, da se ustvarijo 
najboljši možni pogoji za pregledovanje 
delegiranih aktov, ki ga bo Evropski 
parlament izvajal v prihodnje.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec je glede omnibusa za trgovino I in II predlagal, naj se poudari potreba po 
primerni vključenosti Evropskega parlamenta pri pripravi in izvajanju delegiranih aktov. To 
bo olajšalo pregledovanje delegiranih aktov in zagotovilo učinkovito izvajanje pooblastila ter 
se izognilo nasprotovanjem Evropskega parlamenta.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek -1 (novo)
Uredba (ES) št. 2008/97
Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
"Ker bi bilo treba Komisiji podeliti 
izvedbena pooblastila, da se zagotovijo 
enotni pogoji za sprejemanje nekaterih 
ukrepov za izvajanje te uredbe. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (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."

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 izvedbenih aktov.

Predlog spremembe3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek -1a (novo)
Uredba (ES) št. 2008/97
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Uvodna izjava 6 se nadomesti s:
"Da bi dopolnili oziroma spremenili 
nekatere nebistvene elemente te uredbe, je 
Komisiji treba podeliti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije v 



PE489.351v01-00 8/17 PR\901073SL.doc

SL

zvezi s sprejetjem nastalih prilagoditev, 
potrebnih za navedeno uredbo, če se 
spremenijo trenutni pogoji posebnih 
režimov, določenih v pridružitvenem 
sporazumu, zlasti kar zadeva zneske, ali 
če se sklene nov sporazum. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti istočasno, pravočasno in 
ustrezno pošiljanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija bi morala dati na voljo vse 
informacije in dokumentacijo o sestankih 
z nacionalnimi strokovnjaki v okviru 
priprav in izvajanja delegiranih aktov.
Glede tega bi morala Komisija zagotoviti, 
da bo Evropski parlament primerno 
vključen, na podlagi najboljših praks iz 
prejšnjih izkušenj na drugih področjih 
politik, da se ustvarijo najboljši možni 
pogoji za pregledovanje delegiranih aktov, 
ki ga bo Evropski parlament izvajal v 
prihodnje."

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.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1
Uredba (ES) št. 2008/97
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki so potrebni za izvajanje pravil za 
uporabo posebnih uvoznih režimov, 

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki so potrebni za izvajanje pravil za 
uporabo posebnih uvoznih režimov, 
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določenih v tej uredbi. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena [323(2)] Uredbe (EU) št. 
[xxxx/yyyy] Evropskega parlamenta in 
Sveta [usklajena Uredba o enotni SUT]*.

določenih v tej uredbi. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 7a(2).

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije se v primeru vseh treh uredb nanaša na postopek v odboru, predviden za 
prihodnjo usklajeno uredbo, ki določa skupno ureditev trgov kmetijskih proizvodov. 
Poročevalec predlaga črtanje takšnega sklicevanja ter vpeljavo določbe o postopku v odboru 
v vsako od spremenjenih uredb. Na ta način se lahko zagotovi spremenjena uporaba pisnega 
postopka, ki se uporablja v omnibusih o trgovini. Poleg tega bi takšna sprememba zagotovila 
prihodnje sodelovanje odbora INTA pri izvajanju pravice do pregleda.

Predlog spremembe5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1
Uredba (ES) št. 2008/97
Člen 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vstavi se naslednji člen:
"Člen 7a
Postopek v odboru
1. Komisiji pomaga odbor ......., določen v 
členu [xx] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ..... 
.......... [usklajena Uredba o enotni SUT]*. 
Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011**.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
3. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti 
s pisnim postopkom, se pisni postopek 
zaključi brez izida, če v roku za 
predložitev mnenja tako odloči predsednik 
odbora ali če to zahteva večina članov 
odbora.
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_____________
* UL L …, …, str. ....
** UL L 55, 28.2.2011, str. 13."

Or. en

Obrazložitev

Predsedujoči posameznemu svetovalnemu odboru ali odboru za pregled lahko v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 v enostavnih zadevah odredi tako imenovani pisni postopek. V 
uredbi je predvideno, da če ni drugače določeno, se pisni postopek ne sme izvesti, če mu 
nasprotuje vsaj ena država članica. Poročevalec je glede na poročila o omnibusu za trgovino 
I in II predlagal, da se pisni postopek zaključi brez izida samo, če kvalificirana večina držav 
članic to zahteva. Pomembno je spodbujati uporabo pisnega postopka, ki je cenejši in 
učinkovitejši.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2
Uredba (ES) št. 2008/97
Člen 8a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 8 se na Komisijo 
prenese za nedoločen čas od [vstaviti 
datum začetka veljavnosti te uredbe o 
spremembi].

2. Pooblastilo iz člena 8 se na Komisijo 
prenese za obdobje pet let od ...*. Komisija 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
–––––––––––––––––
* UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da je ustrezno časovno omejiti prenos pooblastila Komisiji. Taka omejitev 
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omogoča večji parlamentarni nadzor, saj Komisijo obvezuje, da najpozneje devet mesecev 
pred iztekom določenega 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. To odraža 
spremembe, ki sta jih prinesla omnibusa o trgovini.

Predlog spremembe7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 2
Uredba (ES) št. 2008/97
Člen 8a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s 
členom 8, začnejo veljati samo, če 
Evropski parlament ali Svet ne sporočita 
svojega nasprotovanja v dveh mesecih od 
uradnega sporočila o aktu Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ali če pred iztekom 
omenjenega roka Evropski parlament in 
Svet oba seznanita Komisijo, da ne 
nameravata nasprotovati sprejetju aktov. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.

5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s 
členom 8, začnejo veljati samo, če 
Evropski parlament ali Svet ne sporočita 
svojega nasprotovanja v dveh mesecih od 
uradnega sporočila o aktu Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ali če pred iztekom 
omenjenega roka Evropski parlament in 
Svet oba seznanita Komisijo, da ne 
nameravata nasprotovati sprejetju aktov. 
Navedeni rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za štiri 
mesece.

Or. en

Obrazložitev

Glede na dinamiko dela, njegove notranje postopke in roke Parlamenta, je treba zagotoviti, 
da se zakonodajalcu da zadostno časovno obdobje za ustrezen pregled delegiranega akta. To 
odraža spremembe, ki sta jih prinesla omnibusa o trgovini.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek -1 (novo)
Uredba (ES) št. 779/98
Uvodna izjava 4a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
"Ker bi bilo treba Komisiji podeliti 
izvedbena pooblastila, da se zagotovijo 
enotni pogoji za sprejemanje nekaterih 
ukrepov za izvajanje te uredbe. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (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." 

Or. en

Predlog spremembe9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1
Uredba (ES) št. 779/98
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
pravila, potrebna za izvajanje uvoznega 
režima za proizvode s seznama v Prilogi I 
k Pogodbi o delovanju Evropske unije, ki 
izvirajo iz Turčije in se uvažajo v Unijo 
pod pogoji, določenimi v Sklepu št. 1/98 
Pridružitvenega sveta ES-Turčija. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena [323(2)] 
Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] Evropskega 
parlamenta in Sveta [usklajena Uredba o 
enotni SUT]*.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
pravila, potrebna za izvajanje uvoznega 
režima za proizvode s seznama v Prilogi I 
k Pogodbi o delovanju Evropske unije, ki 
izvirajo iz Turčije in se uvažajo v Unijo 
pod pogoji, določenimi v Sklepu št. 1/98 
Pridružitvenega sveta ES-Turčija. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom preučitve iz člena 
2a(2).

Or. en
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Predlog spremembe10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 1a (novo)
Uredba (ES) št. 779/98
Člen 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vstavi se naslednji člen:
"Člen 2a
Postopek v odboru
1. Komisiji pomaga odbor ......., določen v 
členu [xx] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ..... 
.......... [usklajena Uredba o enotni SUT]*. 
Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011**.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
3. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti
s pisnim postopkom, se pisni postopek 
zaključi brez izida, če v roku za 
predložitev mnenja tako odloči predsednik 
odbora ali če to zahteva večina članov 
odbora.
_____________
* UL L …, …, str. ....
** UL L 55, 28.2.2011, str. 13."

Or. en

Predlog spremembe11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1506/98
Uvodna izjava 6a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:
"Ker bi bilo treba Komisiji podeliti 
izvedbena pooblastila, da se zagotovijo 
enotni pogoji za sprejemanje nekaterih 
ukrepov za izvajanje te uredbe. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (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." 

Or. en

Predlog spremembe12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 1
Uredba (ES) št. 1506/98
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenim aktom potrdi 
prenehanje opustitve iz člena 2, ko se 
odstranijo ovire za preferencialni izvoz iz 
Unije v Turčijo. Ta izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena [323(2)] Uredbe (EU) št. 
[xxxx/yyyy] Evropskega parlamenta in 
Sveta [usklajena Uredba o enotni SUT]*.

Komisija z izvedbenim aktom potrdi 
prenehanje opustitve iz člena 2, ko se 
odstranijo ovire za preferencialni izvoz iz 
Unije v Turčijo. Ta se sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 3a(2).

Or. en
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Predlog spremembe13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 3 – odstavek 1a (novo)
Uredba (ES) št. 1506/98
Člen 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vstavi se naslednji člen:
"Člen 3a
Postopek v odboru
1. Komisiji pomaga odbor ......., določen v 
členu [xx] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ..... 
.......... [usklajena Uredba o enotni SUT]*. 
Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011**.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
3. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti 
s pisnim postopkom, se pisni postopek 
zaključi brez izida, če v roku za 
predložitev mnenja tako odloči predsednik 
odbora ali če to zahteva večina članov 
odbora.
_______________
* UL L …, …, str. ....
** UL L 55, 28.2.2011, str. 13."

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je uskladitev treh uredb Sveta na področju uvoza oljčnega olja in 
drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije v skladu z režimom o izvedbenih in delegiranih aktih, 
ki velja po sprejetju Lizbonske pogodbe, (člena 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije).

Predlaga se podelitev pooblastila Komisiji za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, 
da bi dopolnili ali spremenili nekatere nebistvene elemente Uredbe (ES) št. 2008/97, zlasti kar 
zadeva zneske znižanja dajatev, ali če se s Turčijo sklene nov sporazum.

Uredba Sveta (ES) št. 2008/97 Komisiji podeljuje pooblastila za sprejetje potrebnih ukrepov 
za izvajanje pravil o uporabi posebnih režimov za uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih 
proizvodov s poreklom iz Turčije. Obenem Komisiji podeljuje tudi pooblastila za sprejetje 
prilagoditev te uredbe, če se spremenijo podrobna pravila, določena v ustreznem 
pridružitvenem sporazumu.

Uredba Sveta (ES) št. 779/98 z dne 7. aprila 1998 o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom 
iz Turčije v Skupnost podeljuje Komisiji pooblastila za sprejetje izvedbenih ukrepov za 
uporabo izvoznega režima za proizvode iz Priloge I k Pogodbi, ki izvirajo iz Turčije in se 
lahko uvažajo v Unijo pod pogoji, določenimi v Sklepu št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES-
Turčija.

Uredba Sveta (ES) št. 1506/98 z dne 13. julija 1998 o določitvi koncesije v obliki tarifne 
kvote Skupnosti za Turčijo v letu 1998 glede lešnikov in o začasni opustitvi nekaterih 
koncesij Komisiji podeljuje pooblastila za preklic ukrepov iz člena 2 navedene uredbe, ko se 
odstranijo ovire za preferencialni izvoz iz Unije v Turčijo.

Kopica zakonodaje na področju skupne trgovinske politike se trenutno usklajuje s členoma 
290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije z dvema omnibusoma o trgovini, torej 
omnibusom o trgovini I – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih 
uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov (COD 
2011/0039) in z omnibusom o trgovini II – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih 
pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov (COD 2011/0153). Oba dosjeja se zdaj obravnavata 
in sozakonodajalca se bosta o njih pogajala.
Zaradi skladnosti zakonodaje o trgovini pa poročevalec predlaga predloge sprememb k 
predlogu Komisije, ki odražajo spremembe, ki sta jih uvedla oba omnibusa o trgovini, glede:

 vključitve nove uvodne izjave o izvedbenih/delegiranih aktih v osnovne zakonodajne 
akte;

 sodelovanja Evropskega parlamenta med pripravo delegiranih aktov;

 omejitve prenosa pooblastila Komisiji na obdobje petih let, s samodejnim podaljšanjem 
za enako obdobje;
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 razširitve morebitnega podaljšanja obdobja za nasprotovanje osnutku delegiranega akta 
z dveh na štiri mesece, pri čemer se obdobje za pregledovanje razširi s štirih mesecev 
(2+2) na šest mesecev (2+4);

 spreminjanja načinov za uporabo pisnega postopka, v primeru, da se tak postopek 
zaključi brez izida in samo, če večina držav članic tako zahteva (v nasprotju z običajno 
prakso, kjer zadošča nasprotovanje ene same države članice).

Predlog Komisije se v primeru vseh treh uredb nanaša na postopek v odboru, predviden za 
prihodnjo usklajeno uredbo, ki določa skupno ureditev trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o 
enotni SUT). Poročevalec predlaga črtanje takšnega sklicevanja ter vključitev določbe o 
postopku v odboru v vsako od spremenjenih uredb. Na ta način se lahko zagotovi 
spremenjena uporaba pisnega postopka, ki se uporablja v omnibusih o trgovini.

Poleg tega bodo tri spremenjene uredbe in ne Uredba o enotni SUT postale osnovni akti za 
prihodnje izvedbene akte. Posledično bo pravico do pregleda, ki zadeva takšne izvedbene 
akte, še naprej imel Odbor za mednarodno trgovino, ne pa Odbor za kmetijstvo. Poročevalec 
je trdno prepričan, da je to pravilen način za spremljanje izvajanja zakonodaje na področju 
skupne trgovinske politike, pri čemer je pravna podlaga člen 207 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.


