
P7_TA(2014)0113 

Pravni akti u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje 

regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije)***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu 

Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi niza pravnih akata u području 

pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom članku 

290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 

2013/0220(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0452 ), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 81. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu 

(C7-0197/2013 ), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 16. 

listopada 2013.1, 

– uzimajući u obzir pismo predsjednika Odbora regija predsjedniku Parlamenta od 11. 

listopada 2013., 

– uzimajući u obzir zajednički dogovor o delegiranim aktima koji je Konferencija 

predsjednika odobrila 3. ožujka 2011., 

– uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i 

Europske komisije2, a posebno njegovu točku 15. i Prilog 1., 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. svibnja 2010. o delegiranju zakonodavnih 

ovlasti3, 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. veljače 2014. o daljnjim radnjama u vezi s 

delegiranjem zakonodavnih ovlasti i nadzora izvršavanja provedbenih ovlasti Komisije 

koje vrše države članice, 4 

– uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A7-0480/2013), 

A. budući da se Komisija obvezala do kraja 2012. utvrditi koliko zakonodavnih akata s 

upućivanjima na regulatorni postupak s kontrolom preostaje na snazi, kako bi priredila 

                                                 
1  Još nije objavljeno u Službenom listu. 
2  SL L 304, 20.11.2010, str. 47. 
3  SL C 81 E, 15.3.2011., str.6. 
4  Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0127 



odgovarajuće zakonodavne inicijative i tako dovršila prilagodbu na novi pravni okvir; 

budući da je najavljeni cilj bio da se do kraja sedmog mandata Parlamenta sve odredbe 

koje se odnose na regulatorni postupak s kontrolom uklone iz svih zakonodavnih 

instrumenata; budući da je Komisija predstavila prijedloge o ispunjenju te obveze, 

međutim kasnije nego što je bilo očekivano; 

1. usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije; 

2. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



P7_TC1-COD(2013)0220 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi 

donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi niza 

pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog 

postupka s kontrolom članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije  

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 81. 

stavak 2.,  

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, 

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima, 

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora1, 

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom2, 

                                                 
1 SL C 67, 6.3.2014., str. 104. . 
2  Stajalište Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. 



budući da: 

(1) Ugovorom iz Lisabona uvedena je mogućnost da zakonodavac delegira ovlasti 

Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene 

određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni; 

(2) mjere koje se mogu obuhvatiti delegiranjem ovlasti u skladu s člankom 290. stavkom 

1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) načelno odgovaraju mjerama 

obuhvaćenima regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim člankom 5.a Odluke 

Vijeća 1999/468/EZ 1. 

(3) nužno je prilagoditi članku 291. UFEU-a važeće pravne akte kojima je predviđena 

primjena regulatornog postupka s kontrolom; 

                                                 
1 Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za 

izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 

23.).  



(4) ova Uredba ne bi smjela utjecati na postupke u tijeku za koje je odbor već dostavio 

svoje mišljenje u skladu s člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ prije stupanja na snagu 

ove Uredbe; 

(5) kad Komisija priprema delegirane akte na temelju pravnih akata prilagođenih na 

temelju ove Uredbe, posebno je važno da provede odgovarajuće konzultacije, 

uključujući na stručnoj razini; prilikom pripreme i razrade delegiranih akata, 

Komisija treba voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i 

Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način; 

(6) Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku obvezuju pravni akti iz Priloga i zato one sudjeluju u 

donošenju i primjeni ove Uredbe; 

(7) u skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22. o stajalištu Danske, koji je priložen 

Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove 

Uredbe, Uredba nije obvezujuća za nju te ne podliježe njezinoj primjeni; 

DONIJELI SU OVU UREDBU: 



Članak 1. 

Ako je pravnim aktima navedenima u Prilogu I. ovoj Uredbi predviđena primjena 

regulatornog postupka s kontrolom iz članka 5.a stavaka 1. do 4. Odluke 1999/468/EZ, 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 2. ove Uredbe. 

Članak 2. 

1. Ovlast usvajanja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima 

utvrđenima ovim člankom.  

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje. 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti. 

Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. 

Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu 

Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na 

valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.  



4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom 

parlamentu i Vijeću.  

5. Doneseni delegirani akt stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne 

ulože nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog 

parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka tog roka i Europski parlament i 

Vijeće obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva 

mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. 

Članak 3. 

Ova Uredba ne utječe na postupke u tijeku za koje je odbor već dostavio svoje mišljenje u 

skladu s člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ. 



Članak 4. 

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana njezine objave u Službenom listu 

Europske unije. 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu 

s Ugovorima. 

Sastavljeno u ,  

Za Europski parlament Za Vijeće 

Predsjednik Predsjednik 

 



PRILOG  

Pravni akti u kojima se upućuje na regulatorni postupak s kontrolom iz članka 5.a 

Odluke 1999/468/EZ i koji su prilagođeni sustavu delegiranih akata. 

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova 

država  članica u prikupljanju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima1 

2. Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o 

uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine2 

3. Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o 

uvođenju postupka za europski platni nalog3 

4. Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o 

uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti4 

5. Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2007. o 

dostavi u državama članicama sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili 

trgovačkim stvarima (dostava pismena) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća 

(EZ) br. 1348/20005 

                                                 
1  SL L 174, 27.6.2001., str. 1. 
2  SL L 143, 30.4.2004., str. 15. 
3  SL L 399, 30.12.2006., str. 1. 
4  SL L 199, 31.7.2007., str. 1. 
5  SL L 324, 10.12.2007., str. 79. 


