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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava -1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (-1) Cilj razvojne politike Evropske unije 
je zmanjšanje in dolgoročno 
izkoreninjenje revščine. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 1  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Evropska unije je kot članica Svetovne 
trgovinske organizacije (STO) obvezana, 
da trgovino vključi v razvojne strategije ter 
da zaradi pospeševanja razvoja in 
zmanjševanja revščine po vsem svetu 
podpira mednarodno trgovino. 

(1) Evropska unija je kot članica Svetovne 
trgovinske organizacije (STO) obvezana, 
da trgovino vključi v razvojne strategije ter 
da zaradi pospeševanja razvoja ter 
zmanjševanja in dolgoročno 
izkoreninjenja revščine po vsem svetu 
podpira mednarodno trgovino. 
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Obrazložitev 

Člen 208 PDEU poudarja, da je glavni cilj politike Unije na področju razvojnega sodelovanja 
zmanjšanje revščine in dolgoročno njeno izkoreninjenje. Poleg tega določa, da Unija upošteva 
cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju. 
 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 3  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) EU je zavezana, da za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja podpira gladko in 
postopno vključevanje držav v razvoju v 
svetovno gospodarstvo. Države AKP, ki so 
glavne izvoznice banan, bi lahko naletele 
na težave zaradi sprememb v trgovinskih 
ureditvah, zlasti liberalizacije v državah z 
največjimi ugodnostmi (MFN) v okviru 
STO. Zato je treba obstoječi Uredbi (ES) 
št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
vzpostavitvi instrumenta za financiranje 
razvojnega sodelovanja dodati program 
spremljevalnih ukrepov glede banan iz 
držav AKP6. 

(3) EU je zavezana, da za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja podpira gladko in 
postopno vključevanje držav v razvoju v 
svetovno gospodarstvo. Države AKP, ki so 
glavne izvoznice banan, bi lahko naletele 
na težave zaradi sprememb v trgovinskih 
ureditvah, zlasti liberalizacije tarife, ki 
velja za državo z največjimi ugodnostmi 
(MFN), v okviru STO ter dvostranskih in 
regionalnih sporazumov, ki so sklenjeni 
ali so v postopku sklenitve med Evropsko 
unijo in državami Latinske Amerike. Zato 
bi bilo treba obstoječi Uredbi (ES) št. 
1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi 
instrumenta za financiranje razvojnega 
sodelovanja6 dodati program 
spremljevalnih ukrepov glede banan iz 
držav AKP. 

 

Obrazložitev 

Ravno tako je treba upoštevati vpliv dvostranskih ali regionalnih trgovinskih sporazumov, ki jih 
je Evropska unija sklenila z državami Latinske Amerike. Dejansko so države Latinske Amerike 
največje izvoznice banan v Evropsko unijo. Tako ima zmanjšanje carinskih tarif za banane v 
trgovinskih sporazumih, sklenjenih z Latinsko Ameriko, vpliv na izvoz banan, ki izvirajo iz 
držav AKP. 
 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 4  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Cilj ukrepov finančne pomoči, ki jih je 
treba sprejeti v okviru tega programa, bi 
moral biti pomoč pri prilagajanju in/ali 
prestrukturiranju območij, ki so odvisna 
od izvoza banan, s sektorjem prilagojeno 
proračunsko podporo ali s specifičnimi 
intervencijami glede na projekte. Ukrepi bi 
morali biti usmerjeni v zagotavljanje 
politik socialne prožnosti, gospodarske 
diverzifikacije ali naložb za izboljšanje 
konkurenčnosti, kjer je ta strategija 
ustrezna. Hkrati pa je treba upoštevati 
rezultate in izkušnje, pridobljene s 
posebnim sistemom pomoči za 
tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, 
karibskih in pacifiških držav (držav AKP)7 
ter s posebnim okvirom pomoči za 
tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, 
karibskih in pacifiških držav (držav AKP)8. 

(4) Cilj ukrepov finančne pomoči, ki jih je 
treba sprejeti v okviru tega programa, bi 
moral biti izboljšanje življenjskih 
standardov in življenjskih razmer ljudi na 
območjih, kjer se pridelujejo banane in 
kjer ljudje živijo od verige ustvarjanja 
vrednosti v sektorju banan, zlasti malih 
kmetov in malih subjektov, prav tako 
spoštovanje delovnih standardov in 
standardov za varnost in zdravje pri delu 
ter okoljskih standardov, zlasti tistih glede 
uporabe pesticidov in izpostavljenosti 
pesticidom, in sicer s podporo pri 
prilagajanju, po potrebi pa tudi 
reorganizacijo območij, ki so odvisna od 
izvoza banan, s sektorjem prilagojeno 
proračunsko podporo ali s specifičnimi 
intervencijami glede na projekte. Ukrepi bi 
morali biti usmerjeni v zagotavljanje 
politik socialne prožnosti, gospodarske 
diverzifikacije ali naložb za izboljšanje 
konkurenčnosti, kjer je to ustrezno. Hkrati 
pa je treba upoštevati rezultate in izkušnje, 
pridobljene s posebnim sistemom pomoči 
za tradicionalne dobavitelje banan iz držav 
AKP7 ter s posebnim okvirom pomoči za 
tradicionalne dobavitelje banan iz držav 
AKP8. EU priznava pomen spodbujanja 
pravičnejše porazdelitve dohodkov od 
banan. 

 
 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ta program bi moral spremljati 
postopek prilagajanja v državah AKP, ki so 
v zadnjih letih v EU izvozile velike 
količine banan in na katere bo vplivala 
liberalizacija v okviru STO9. Program 
nadgrajuje posebni okvir pomoči za 
tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, 

(5) Ta program bi moral spremljati 
postopek prilagajanja v državah AKP, ki so 
v zadnjih letih v EU izvozile velike 
količine banan in na katere bo vplivala 
liberalizacija v okviru STO9 ter 
dvostranski in regionalni sporazumi, ki so 
sklenjeni ali so v postopku sklenitve med 
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karibskih in pacifiških držav (držav AKP). 
Je v skladu z mednarodnimi obveznostmi 
EU v okviru STO in je namenjen 
prestrukturiranju, iz česar izhaja njegov 
začasni značaj, trajal naj bi namreč največ 
štiri leta (2010–2013) – 

Evropsko unijo ter nekaterimi državami 
Latinske in Srednje Amerike. Program 
nadgrajuje posebni okvir pomoči za 
tradicionalne dobavitelje banan iz afriških, 
karibskih in pacifiških držav (držav AKP). 
Je v skladu z mednarodnimi obveznostmi 
EU v okviru STO in je namenjen 
prestrukturiranju ter izboljšanju 
konkurenčnosti, iz česar izhaja njegov 
začasni značaj, trajal naj bi namreč štiri 
leta (2010–2013). Eno leto pred iztekom 
bo izvedena ocena programa in napredka 
držav, ki bo vključevala priporočila glede 
morebitnih ukrepov in vrste teh ukrepov. 

 

Obrazložitev 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 
(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 
démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 
concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore exportateurs 
de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, 
l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 
compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 
leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit vis-à vis du ministre 
du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des 
filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type 
d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de 
douane. 
 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (5a) Sklepi dvoletnega poročila o 
posebnem okviru pomoči tradicionalnim 
dobaviteljicam banan iz vrst držav AKP 
kažejo, da so pretekli programi pomoči 
pomembno prispevali k doseganju boljše 
sposobnosti za uspešno diverzifikacijo 
gospodarstva, čeprav celotnega učinka še 
ni mogoče količinsko opredeliti, in da 
trajnost izvoza banan iz držav AKP ostaja 
negotova. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5 b (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Komisija je opravila oceno programa 
SFA in ni opravila ocene učinka 
spremljevalnih ukrepov v sektorju banan 
(BAM). 

 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 
(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 
démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 
concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 
bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union 
européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 
compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 
leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 
Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 
bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin 
de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane. 
 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5 c (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5c) Komisija bi morala zagotoviti 
učinkovito usklajevanje tega programa z 
regionalnimi in nacionalnimi 
indikativnimi programi, ki se izvajajo v 
državah upravičenkah, zlasti v zvezi z 
uresničevanjem ciljev na gospodarskem, 
kmetijskem, socialnem in okoljskem 
področju. 

 

Obrazložitev 

Da bi povečali skladnost politik, je bistvenega pomena opozoriti, da mora biti načrtovanje in 
izvajanje BAM usklajeno z načrtovanjem FED preko PIN in PIR. 
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Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5 d (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (5d) Skoraj 2 % svetovne trgovine z 
bananami ima potrdilo organizacij 
proizvajalcev pravične trgovine. 
Minimalne cene pravične trgovine so 
določene na podlagi izračuna „trajnostnih 
stroškov proizvodnje“, določenih po 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, 
da bi vključili stroške izpolnjevanja 
dostojnih družbenih in okoljskih 
standardov ter ustvarili primeren dobiček, 
ki proizvajalcem omogoča naložbe v 
dolgoročno stabilnost njihove dejavnosti. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5 e (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (5e) Da bi preprečili izkoriščanje lokalnih 
delavcev, bi bilo treba v proizvodni verigi 
sektorja banan doseči sporazum o 
pravični razdelitvi prihodkov, ustvarjenih 
v sektorju. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 1 (novo)  
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Uvodna izjava 27 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Uvodna izjava 27 se nadomesti z 
naslednjim: 

 „(27) Komisija bi morala biti pooblaščena 
za sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
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členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v zvezi z geografskimi 
strateškimi dokumenti, večletnimi 
okvirnimi programi in strateškimi 
dokumenti za tematske programe in 
spremljevalne ukrepe, saj ti dokumenti 
dopolnjujejo obstoječo uredbo in se 
splošno uporabljajo. Zlasti je pomembno, 
da Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, 
vključno na ravni strokovnjakov.“ 

 
 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe– akt o spremembi 
Člen 1 – točka 2 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 17a – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

"1. Države AKP dobaviteljice banan iz 
Priloge IIIa so upravičene do 
spremljevalnih ukrepov glede banan. Cilj 
pomoči Unije tem državam je podpora 
procesu prilagajanja liberalizaciji trga EU 
za banane v okviru Svetovne trgovinske 
organizacije. V okviru pomoči Unije se 
upoštevajo politike in strategije 
prilagajanja držav, posebna pozornost pa je 
namenjena naslednjim področjem 
sodelovanja:" 

"1. Države AKP dobaviteljice banan iz 
Priloge IIIa so upravičene do 
spremljevalnih ukrepov glede banan. Cilj 
pomoči Unije tem državam je podpora 
procesu prilagajanja liberalizaciji trga EU 
za banane v okviru Svetovne trgovinske 
organizacije. Pomoč Unije se uporablja 
zlasti za boj proti revščini z dejanskim 
izboljševanjem življenjskih standardov in 
razmer kmetov, zadevnih oseb in, kjer je 
ustrezno, malih subjektov, vključno s 
spoštovanjem delovnih in varnostnih 
standardov ter spoštovanjem okoljskih 
standardov, vključno s tistimi glede 
uporabe pesticidov in izpostavljenosti 
pesticidom. V okviru pomoči Unije se 
upoštevajo politike in strategije 
prilagajanja držav ter njihovo regionalno 
okolje (bližina najbolj oddaljenih regij EU 
ter čezmorskih držav in ozemelj), posebna 
pozornost pa je namenjena naslednjim 
področjem sodelovanja:" 

 

Predlog spremembe  13 
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Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 2  
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 17a – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) spodbujanju diverzifikacije 
gospodarstva na območjih, ki so odvisna 
od izvoza banan; 

(b) spodbujanju diverzifikacije 
gospodarstva na območjih, ki so odvisna 
od izvoza banan, v primeru da je takšna 
strategija izvedljiva; 

 

Obrazložitev 

Kakor v primeru podpore konkurenčnosti, mora biti Komisija posebej pozorna, da načrtuje 
gospodarsko diverzifikacijo območij, ki so odvisna od banan, le v primerih, ko je ta možnost 
predvidena v dokumentih za večletno nacionalno strategijo. Dejansko nekateri primeri iz 
predhodnega programa za podporo državam AKP, pridelovalkam banan (SFA 1999–2008), 
kažejo, da uporaba sredstev, dodeljenih za gospodarsko diverzifikacijo, ni imela vedno 
zaželenih učinkov. 
 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 2  
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 17a – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija okviru zneska iz Priloge IV 
določi najvišji razpoložljivi znesek, ki bo 
na voljo vsaki državi AKP dobaviteljici 
banan za financiranje ukrepov iz odstavka 
1 na podlagi niza objektivnih kazalnikov. 
Kazalniki vključujejo trgovino z bananami 
z EU, pomen izvoza banan za gospodarstvo 
zadevne države AKP in stopnjo razvoja 
države. Določitev meril za dodeljevanje 
temelji na podatkih iz let pred letom 2009. 

2. Komisija okviru zneska iz Priloge IV 
določi najvišji razpoložljivi znesek, ki bo 
na voljo vsaki državi AKP dobaviteljici 
banan iz odstavka 1 na podlagi naslednjih 
objektivnih in ponderiranih kazalnikov: 
najprej trgovina z bananami z EU, na 
drugem mestu pa pomen izvoza banan za 
gospodarstvo zadevne države AKP in 
stopnja razvoja države. Določitev meril za 
dodeljevanje temelji na reprezentativnih 
podatkih iz let pred letom 2010 in obsegajo 
obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let, 
ter na študiji Komisije o oceni učinka 
sporazuma, sklenjenega v okviru STO, ter 
dvostranskih ali regionalnih sporazumov, 
ki so sklenjeni ali so v postopku sklenitve 
med Evropsko unijo ter državami Latinske 
in Srednje Amerike, najpomembnejšimi 
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izvoznicami banan, na države AKP. 

 

Obrazložitev 

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure 
transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, 
l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement 
est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la 
réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi viser en priorité les 
pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du 
secteur de la banane dans le développement durable de leur pays. 
 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 2  
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 17a – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija sprejme večletne podporne 
strategije po analogiji s členom 19 in v 
skladu s členom 21. Zagotovi, da te 
strategije dopolnjujejo geografske strateške 
dokumente zadevnih držav in začasni 
značaj teh spremljevalnih ukrepov glede 
banan. Podporne strategije so lahko 
predmet ad hoc pregledov, ne pa vmesnih 
pregledov. 

3. Komisija sprejme večletne podporne 
strategije po analogiji s členom 19 in v 
skladu s členom 21. Zagotovi, da te 
strategije dopolnjujejo geografske strateške 
dokumente zadevnih držav in začasni 
značaj teh spremljevalnih ukrepov glede 
banan. 

 Večletne podporne strategije za 
spremljevalne ukrepe v sektorju banan 
med drugim vključujejo: 

 (a) posodobljen okoljski profil, v katerem 
je ustrezno upoštevan sektor banan 
zadevne države, med drugim osredotočen 
na pesticide; 

 (b) informacije o dosežkih preteklih 
programov pomoči za banane; 

 (c) kazalnike za oceno napredka glede na 
pogoje izplačevanja, če se kot oblika 
financiranja izbere proračunska podpora; 

 (d) pričakovane rezultate pomoči; 

 (e) časovni razpored podpornih dejavnosti 
in pričakovanih izplačil za vsako državo 
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prejemnico; 

 (f) načine doseganja in spremljanja 
napredka pri spoštovanju mednarodno 
dogovorjenih temeljnih delovnih 
standardov Mednarodne organizacije dela 
ter ustreznih konvencij na področju 
varnosti in zdravja pri delu in ustreznih 
mednarodno dogovorjenih temeljnih 
okoljskih standardov; 

 Za strategije pomoči se opravi neodvisna 
vnaprejšnja ocena, po potrebi pa tudi ad 
hoc pregled. 

 
 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 3 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 21 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Strateške dokumente in večletne okvirne 
programe iz členov 19 in 20 ter njihove 
morebitne preglede, navedene v členu 
19(2) in členu 20(1), kakor tudi 
spremljevalne ukrepe iz člena 17 in člena 
17a sprejme Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 35(2).“ 

„Strateške dokumente in večletne okvirne 
programe iz členov 19 in 20 ter njihove 
morebitne preglede, navedene v členu 
19(2) in členu 20(1), kakor tudi 
spremljevalne ukrepe iz člena 17 in člena 
17a sprejme Komisija z delegiranimi akti, 
sprejetimi v skladu s členom 35 in pod 
pogoji, določenimi v členih 35a in 35b.“ 
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Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 3 a (novo)  
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 25 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) V členu 25 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim: 

 „2. Pomoč Unije se načeloma ne 
uporablja za plačilo davkov, carin ali 
prispevkov v državah upravičenkah.“ 
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Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 5 a (novo)  
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 35 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Člen 35 se nadomesti z naslednjim: 

 „Člen 35 

 Izvajanje pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 17(2), 17a in 21 se prenese 
na Komisijo za obdobje uporabe te 
uredbe.. 

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

 3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je prenešeno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v členih 35a in 35b.“ 
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Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 5 b (novo)  
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 35 a  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Za členom 35 se vstavi naslednji 
člen: 

 „Člen 35a 

 Preklic pooblastila 

 1. Pooblastilo iz členov 17(2), 17a in 21 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. 

 2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 



 

 
 PE450.376/ 12 

 SL 

pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
roku pred sprejetjem končne odločitve ter 
pri tem navede pooblastila, ki bi bila 
lahko preklicana, in možne razloge za 
preklic. 

 3. Z odločitvijo o preklicu prenehajo 
veljati pooblastila, navedena v tej 
odločitvi. Odločitev začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njej 
določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev 
se objavi v Uradnem listu Evropske 
unije.“ 
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Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 5 c (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 35 b  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (5c) Za členom 35a se vstavi naslednji 
člen: 

 „Člen 35b 

 Nasprotovanje delegiranim aktom 

 1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 

 Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se navedeni rok podaljša za dva 
meseca. 

 2. Če do izteka tega roka niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotujeta 
delegiranemu aktu, se akt objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na dan, ki je v njem določen. 

 Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom navedenega roka, če sta Evropski 
parlament in Svet obvestila Komisijo o 
nameri, da delegiranemu aktu ne bosta 
nasprotovala. 
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 3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.“ 

 
 
 
 


