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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje Uredbe (ES) št. 471/2009 bi bilo 
treba Komisiji podeliti izvedbena 
pooblastila, s katerimi bi lahko sprejela 
ukrepe glede oznak, ki jih je treba 
uporabiti za podatke iz člena 5(1) Uredbe, 
in ukrepe, ki zadevajo povezovanje 
podatkov o značilnostih podjetij s podatki, 
zajetimi v skladu z istim členom. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011. 

črtano 

 
 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 9 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Odbor za statistične podatke v zvezi z črtano 
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blagovno menjavo z državami 
nečlanicami (Odbor Extrastat) iz člena 11 
Uredbe (ES) št. 471/2009 svetuje Komisiji 
in ji pomaga pri izvajanju njenih 
izvedbenih pooblastil. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 10 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) V skladu s strategijo za novo 
strukturo evropskega statističnega sistema 
(v nadaljnjem besedilu: ESS), katere cilj 
je izboljšati usklajevanje in partnerstvo z 
jasno piramidno strukturo znotraj ESS, bi 
moral imeti svetovalno vlogo in Komisiji 
pomagati pri izvajanju njenih izvedbenih 
pooblastil Odbor za evropski statistični 
sistem (v nadaljnjem besedilu: Odbor 
ESS), ustanovljen z Uredbo (ES) 
št. 223/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski 
statistiki. 

črtano 

__________________  
9 OJ L 87, 31.3.2009, p. 164.  

 
 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Uredba (ES) št. 471/2009 bi se 
morala spremeniti tako, da se sklicevanje 
na Odbor Extrastat nadomesti s 
sklicevanjem na Odbor ESS. 

črtano 

 
 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 
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Člen 1 – točka 3 – točka a 
Uredba (ES) št. 471/2009 
Člen 5 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Na Komisijo se v skladu s členom 10a 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi s podrobnejšo 
določitvijo podatkov iz odstavka 1. 

2. Na Komisijo se v skladu s členom 10a 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi s sprejemanjem 
pravil glede podrobnejše določitve 
podatkov iz odstavka 1 in glede ukrepov v 
zvezi z oznakami, ki jih je treba uporabiti 
za te podatke. 

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki se nanašajo na oznake, ki jih je 
treba uporabiti za te podatke. 

 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 11(2).“ 

 

Obrazložitev 

Trdna ustavna načela ločitve oblasti določajo, da so akti normativne narave — sprejemanje 

predpisov — izključno v pristojnosti zakonodajalca in da jih lahko sprejema izvršilna veja 

oblasti le s pooblastilom zakonodajalca, nikoli pa v okviru izvedbenih pooblastil. 

 
 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 – točka a 
Uredba (ES) št. 471/2009 
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki se nanašajo na povezovanje 
podatkov s pripravo te statistike. 

Komisijo se v skladu s členom 10a 
pooblasti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki se nanašajo na sprejetje pravil o 
povezovanju podatkov s pripravo te 
statistike. 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 11(2).“ 

 

Obrazložitev 

Trdna ustavna načela ločitve oblasti določajo, da so akti normativne narave — sprejemanje 

predpisov — izključno v pristojnosti zakonodajalca in da jih lahko sprejema izvršilna veja 

oblasti le s pooblastilom zakonodajalca, nikoli pa v okviru izvedbenih pooblastil. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe  
Člen 1 – točka 6 
Uredba (ES) št. 471/2009 
Člen 10 a – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 3(2), (3) in (4), člena 4(5), 
člena 5(2) in (4), člena 6(3) ter člena 8(1) 
in (2) se Komisiji podeli za nedoločen čas 
od (Urad za publikacije: vstavite točen 
datum začetka veljavnosti Uredbe).. 

3. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 3(2), (3) in (4), člena 4(5), 
člena 5(2) in (4), člena 6(3) ter člena 8(1) 
in (2) se Komisiji podeli za obdobje petih 
let od ...*. Komisija najpozneje devet 
mesecev pred iztekom petletnega obdobja 
pripravi poročilo o prenosu pooblastila. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja nasprotuje 
temu podaljšanju. 

 ____________ 

 * UL: vstavite datum začetka veljavnosti 
te uredbe. 

Obrazložitev 

Poročevalec meni, da je ustrezno časovno omejiti prenos pooblastila. Taka omejitev 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 in posledično usklajevanje s postopkom komitologije. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 7 
Uredba (ES) št. 471/2009 
Člen 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Člen 11 se nadomesti z naslednjim: (7) Člen 11 se črta. 

Člen 11  
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Odbor  

1. Komisiji pomaga Odbor za evropski 
statistični sistem, ustanovljen z Uredbo 
(ES) št. 223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. marca 2009 o evropski statistiki (*). 
Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (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 s strani 
Komisije (*). 

 

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

 

 
 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 
Člen 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
se konsolidira z uredbo, ki jo spreminja, v 
treh mesecih po začetku njene veljavnosti. 

 
 


