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7. 3. 2012 A7-0028/319 

Predlog spremembe  319 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga – oddelek 3a – točka 15 (novo) 

Uredba (ES) št. 3448/93 
Člen 14b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 15. Vstavi se naslednji člen: 

 "Člen 14b 

 
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz 
tega člena. 

 
2. Pooblastilo iz člena 7 se prenese na 
Komisijo za obdobje 5 let. Komisija 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enaka obdobja, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

 
3. Pooblastilo iz člena 7 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
sklepom o preklicu 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. Na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov 
ne vpliva. 

 
4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
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parlament in Svet. 

 
5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s 
členom 7, začnejo veljati samo, če 
Evropski parlament ali Svet ne sporočita 
svojega nasprotovanja v roku dveh 
mesecev 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 
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7.3.2012 A7-0028/320 

Predlog spremembe  320 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Vital Moreira, Véronique De Keyser, Bernd Lange 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga – oddelek 3a – točka 15a (novo) 

Uredba (ES) št. 3448/93 
Člen 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 
15a. Člen 16 se nadomesti z naslednjim: 

 "Člen 16 

 
1. Komisiji pomaga odbor za horizontalna 
vprašanja glede trgovine s predelanimi 
kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v 
Prilogi I (v nadaljnjem besedilu "odbor"). 

 
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 
182/2011. 

 
3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 
v povezavi s členom 4 navedene uredbe. 

 
4. 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." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/321 

Predlog spremembe  321 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 6 – točka 3 

Uredba (ES) št. 2271/96 
Člen 11b – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
času pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo 
preklicano, ter razloge za preklic. 

2. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 1 podeli za 
obdobje 5 let od ...*. Komisija pripravi 
poročilo o prenosu pooblastila najpozneje 
devet mesecev pred iztekom petletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljša za enaka obdobja, razen če 
Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/322 

Predlog spremembe  322 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 6 – točka 3 

Uredba (ES) št. 2271/96 
Člen 11b – odstavek 3b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 1, začne veljati le, če niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu v roku dveh mesecev 
od uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 
ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za štiri mesece. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/323 

Predlog spremembe  323 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 10 – točka 6b (novo) 

Uredba (ES) št. 427/2003 
Člen 14 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Vstavi se naslednji člen: 

 "Člen 14b 

 Izvajanje prenosa 

 
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz 
tega člena. 

 
2. Prenos pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 22(3) se 
prenese na Komisijo za obdobje petih let. 
Komisija pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila najpozneje devet mesecev pred 
iztekom petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljšuje za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet najpozneje tri mesece 
pred iztekom določenega obdobja 
podaljšanju nasprotuje. 

 
3. Pooblastilo iz člena 22(3) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekliče. S sklepom o preklicu 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. Na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov 
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ne vpliva. 

 
4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet. 

 
5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 22(3), 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 štiri mesece." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/324 

Predlog spremembe  324 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 12a – točka 4 (novo) 

Uredba (ES) št. 1236/2005 
Člen 15 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 
4. Vstavi se naslednji člen: 

 
"Člen 15a 

 
Izvajanje prenosa 

 
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz 
tega člena. 

 
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo 
za obdobje petih let. Komisija pripravi 
poročilo o prenosu pooblastila najpozneje 
devet mesecev pred iztekom petletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljša za enaka obdobja, razen če 
Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja. 

 
3. Pooblastilo iz člena 15 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
sklepom o preklicu preneha veljati 
pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
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Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov 
ne vpliva. 

 
4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet. 

 
5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 15, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 
mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če sta pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet 
obvestila Komisijo, da ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za štiri mesece." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/325 

Predlog spremembe  325 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 14 – točka 1b (novo) 

Uredba (ES) št. 1528/2007 
Člen 5 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 
1b. Člen 5(4) se nadomesti z naslednjim: 

 
"4. Obdobje opustitve na podlagi tega 
člena se omeji le na potrebno za zaščito 
finančnih interesov Unije. Obdobje ne 
sme preseči šest mesecev, lahko pa se 
obnovi. Ob koncu tega obdobja se 
Komisija odloči bodisi zaključiti opustitev 
[...] bodisi podaljšati obdobje opustitve v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
21(1d)." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/326 

Predlog spremembe  326 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 16 – točka 1 – točka ba (novo) 

Uredba (ES) št. 3448/93 
Člen 10 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 
(ba) Odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim: 

 
"3. Po preteku obdobja začasne opustitve 
se [...] Komisija odloči, da ukrep začasne 
opustitve ukine, oziroma v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 11a(1b) 
ukrep začasne opustitve podaljša." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/327 

Predlog spremembe  327 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 16 – točka 2a (novo) 

Uredba (ES) št. 55/2008 
Člen 11 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 
2a. V členu 11 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim: 

 
"5. Preiskavo je treba končati v šestih 
mesecih po objavi obvestila iz odstavka 2. 
Komisija lahko v izjemnih okoliščinah to 
obdobje v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 11a(1b) podaljša." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/328 

Predlog spremembe  328 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 18 – točka 4 – točka a 

Uredba (ES) št. 732/2008 
Člen 20 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Preiskavo je treba končati v šestih 
mesecih od datuma objave obvestila iz 
odstavka 2. Komisija lahko v izjemnih 
okoliščinah to obdobje podaljša v skladu s 
postopkom iz člena 27(5). 

5. Preiskavo je treba končati v šestih 
mesecih od datuma objave obvestila iz 
odstavka 2. Komisija lahko v izjemnih 
okoliščinah to obdobje podaljša v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 27(5). 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/329 

Predlog spremembe  329 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 18 – točka 5 

Uredba (ES) št. 732/2008 
Člen 21 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar uvoz izdelkov iz Priloge I k Pogodbi 
povzroča ali grozi, da bo povzročil resne 
motnje na trgih Unije, zlasti v eni ali več 
najbolj oddaljenih regijah, ali v 
regulativnih mehanizmih teh trgov, lahko 
Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo 
države članice in po posvetovanju z 
upravljalnim odborom za ustrezno skupno 
tržno ureditev v skladu s postopkom iz 
člena 27(6) začasno odloži uporabo 
preferencialnih režimov za zadevne 
izdelke. 

Kadar uvoz izdelkov iz Priloge I k Pogodbi 
povzroča ali grozi, da bo povzročil resne 
motnje na trgih Unije, zlasti v eni ali več 
najbolj oddaljenih regijah, ali v 
regulativnih mehanizmih teh trgov, lahko 
Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo 
države članice začasno odloži uporabo 
preferencialnih režimov za zadevne izdelke 
v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
27(5). 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/330 

Predlog spremembe  330 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

v imenu skupine PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Skupna trgovinska politika 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – oddelek 18 – točka 7a (novo) 
Uredba (ES) št. 732/2008 
Člen 27a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Vstavi se naslednji člen: 

 "Člen 27a 

 
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz 
tega člena. 

 
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 10(2), člena 11(7) in (8), 
člena 16(3), člena 19(4) in (5) ter člena 25 
se na Komisijo prenese za obdobje petih 
let. Komisija pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila najpozneje devet mesecev pred 
iztekom petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljšuje za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet najpozneje tri mesece 
pred iztekom določenega obdobja 
podaljšanju nasprotuje. 

 
3. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče prenos pooblastil iz 
člena 10(2), člena 11(7) in (8), člena 
16(3), člena 19(4) in (5) ter člena 25. S 
sklepom o preklicu preneha veljati 
pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
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poznejši datum, ki je v njem naveden. Na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov 
ne vpliva. 

 
4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet. 

 
5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
10(2), člena 11(7) in (8), člena 16(3), 
člena 19(4) in (5) ter člena 25, začne 
veljati le, če mu Evropski parlament in 
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 štiri mesece." 

Or. en 

 
 
 


