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Sprememba določenih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo 

delegiranih pooblastil za sprejetje določenih ukrepov ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2013 o stališču Sveta 

v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi določenih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih 

in izvedbenih pooblastil za sprejetje določenih ukrepov (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 

2011/0153(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (13284/1/2013 – C7-0408/2013), 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi1 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2011)0349), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 72 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za mednarodno trgovino (A7-

0419/2013), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji; 

3. upošteva izjavi Komisije, priloženi tej resoluciji; 

4. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 

podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

6. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta 

poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije, skupaj z vsemi izjavami, 

priloženimi tej resoluciji; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  Sprejeta besedila, 22.11.2012, P7_TA(2012)0447. 



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Skupna izjava o Uredbi (EGS) št. 3030/93 in Uredbi (ES) št. 517/94 

 

Ugotavlja se, da so postopki iz člena 2(6), člena 6(2), členov 8 in 10, člena 13(3), člena 15(3), 

(4) in (5) in člena 19 Uredbe (EGS) št. 3030/93, člena 4(3) priloge IV k Uredbi (EGS) št. 

3030/93, in člena 2, člena 3(1) in (3) priloge VII k Uredbi (EGS) št. 3030/93, in člena 3(3), 

člena 5(2), člena 12(3) in členov 13 in 28 Uredbe (ES) št. 517/94, spremenjeni v postopke za 

sprejetje delegiranih aktov. Ugotavlja se, da se nekateri od teh členov nanašajo na postopke 

odločanja za sprejemanje zaščitnih ukrepov na področju trgovinske zaščite.  

 

Evropski parlament, Svet in Komisija menijo, da je treba zaščitne ukrepe obravnavati kot 

izvedbene ukrepe. V specifičnih veljavnih uredbah, navedenih zgoraj, so ukrepi izjemoma v 

obliki delegiranih aktov, ker se zaščitni ukrep uvede v obliki spremembe ustreznih prilog k 

osnovnima uredbama. To izhaja iz posebne strukture, ki je značilna za navedene veljavne 

uredbe, in se posledično ne bo uporabilo kot precedens pri oblikovanju prihodnjih aktov na 

področju trgovinske zaščite in drugih zaščitnih ukrepov. 

 

Izjava Komisije o kodifikaciji 

 

Sprejetje Uredbe (EU) št. 37/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih 

uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov in uredbe 

(EU) št. 38/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni 

trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil za sprejetje 

nekaterih ukrepov bo pomenilo veliko število sprememb teh aktov. Komisija bo za izboljšanje 

berljivosti zadevnih aktov po sprejetju teh dveh uredb v najkrajšem možnem času predlagala 

kodifikacijo aktov, in sicer najpozneje do 1. junija 2014. 

 

Izjava Komisije o delegiranih aktih 

 

Komisija v zvezi z uredbo Uredbo (EU) št. 37/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih 

ukrepov in Uredbe (EU) št. 38/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih 

uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil za 

sprejetje nekaterih ukrepov opozarja na zavezo, ki jo je sprejela v odstavku 15 okvirnega 

sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, da bo Parlamentu 

zagotovila vse informacije in dokumente, povezane s svojimi sestanki z nacionalnimi 

strokovnjaki v okviru svojega dela, povezanega s pripravo delegiranih aktov. 

 

 


