
 

 

P7_TA(2014)0114 

Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena 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 članku 290. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena 

regulatornog postupka s kontrolom (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 

2013/0218(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0451), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. 

stavak 1., članak 62., članak 64. stavak 2., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., 

članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točku (b), članak 172., članak 192. 

stavak 1., članak 207. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u 

skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0198/2013), 

– 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 pratećim mjerama za 

delegiranje zakonodavnih ovlasti i nadzoru država članica nad izvršavanjem provedbenih 

ovlasti Komisije4, 

– uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za međunarodnu 

trgovinu, Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za zapošljavanje i socijalna 

                                                 
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. 



 

 

pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, 

istraživanje i energetiku, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za 

promet i turizam (A7-0010/2014), 

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

upućivanjima na regulatorni postupak s kontrolom ostalo na snazi kako bi priredila 

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

budući da je najavljeni cilj bio da se do kraja sedmog saziva 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 puno 

kasnije nego što je bilo očekivano; 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

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)0218 

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

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

290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa 

primjena regulatornog postupka s kontrolom 

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 33., 

članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 64. stavak 2., članak 91., članak 

100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točka (b), članak 168. stavak 4. točka (b), 

članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207. i članak 338. stavak 1., 

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, 

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima, 

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora1, 

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom2, 

                                                 
1
 Mišljenje od 16. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu). 

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/EZ1.  

(3) Nužno je prilagoditi članku 290. UFEU-a niz važećih pravnih akata kojima je 

predviđena primjena regulatornog postupka s kontrolom. 

(4) Ova Uredba ne bi smjela utjecati na postupke u tijeku za koje je odbor prije stupanja 

na snagu ove Uredbe već dostavio svoje mišljenje u skladu s člankom 5.a Odluke 

1999/468/EZ. 

                                                 
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.).  



 

 

(5) Budući da se prilagodbe instrumenata koje treba provesti u skladu s ovom Uredbom 

odnose samo na postupke, države članice ih nisu dužne prenositi kad je riječ o 

direktivama. 

(6) 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 pripremanja i sastavljanja delegiranih akata 

Komisija bi trebala osigurati istovremenu, pravovremenu i prikladnu dostavu 

relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću. 

DONIJELI SU OVU UREDBU: 

Članak 1. 

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

regulatornog postupka s kontrolom iz članka 5.a stavaka 1. do 5. 

Odluke 1999/468/EZ, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s 

člankom 2. ove Uredbe. 



 

 

2. Ako je pravnim aktima navedenima u Prilogu predviđena primjena hitnog postupka 

iz članka 5.a stavka 6. Odluke 1999/468/EZ, Komisija je ovlaštena donijeti 

delegirane akte u skladu s hitnim postupkom iz članka 3. ove Uredbe. 

Članak 2. 

1. Ovlast za usvajanje delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima 

utvrđenima ovim člankom.  

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

razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija 

sastavlja izvješće u vezi s delegiranjem ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka 

petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja 

jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju 

usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. [Am. 1] 



 

 

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu poništiti 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 Europskoga parlamenta ili Vijeća. 

  



 

 

Odstupajući od prvog podstavka, razdoblje za podnošenje prigovora iznosi tri 

mjeseca te se za delegirane akte donesene na temelju odredbi iz točaka 81.1, 82.2, 

85.3, 86.4, 90. do 93.5 odjeljka G te točke 95.6 odjeljka H Priloga na inicijativu 

Europskog parlamenta ili Vijeća produljuje za tri mjeseca. [Am. 2] 

6. Ako je odredbama navedenima u Prilogu ovoj Uredbi predviđeno da se rok utvrđen u 

članku 5.a stavku 3. točki (c) Odluke 1999/468/EZ skrati u skladu s člankom 5.a 

stavkom 5. točkom (b) te Odluke, rokovi utvrđeni u stavku 5. ovog članka bit će 

mjesec dana.  

Članak 3. 

1. Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka odmah stupaju na snagu i 

primjenjuju se ako nije iznesen nijedan prigovor u skladu sa stavkom 2. U priopćenju 

Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranom aktu navode se razlozi korištenja 

hitnog postupka. 

                                                 
1  Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o 

uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o 
stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4.6.2008., str. 
65.). 

2  Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o 
strukturnim poslovnim statistikama (SL L 97, 9.4.2008., str. 13.). 

3  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o 
utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te 
izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim 
statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.). 

4  Uredba (EZ) br. 1161/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o 
sastavljanju tromjesečnih nefinancijskih izvješća institucionalnog sektora (SL L 
191, 22.7.2005., str. 22.). 

5  Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama 
(SL L 162, 5.6.1998., str. 1.). Uredba Vijeća (EZ) br. 2494/95 od 23. listopada 1995. 
o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (SL L 257, 27.10.1995., str. 1.). 
Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za 
promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30.3.1993., 
str. 1.); Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi 
istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 374, 31.12.1991., str. 1.). 

6  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o 
primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., 
str. 1.). 



 

 

2. Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u skladu s 

postupkom iz članka 2. stavka 5. U tom slučaju Komisija dotični akt stavlja izvan 

snage odmah nakon što je Europski parlament ili Vijeće obavijeste da su odlučili 

iznijeti prigovore. 

Članak 4. 

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 5. 

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

unije. 

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

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 akata1 

A. Komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologija 

1. Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi 

osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija 

(Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) 

2. Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i 

međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće 

opreme (Direktiva o pristupu) 

B. Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje 

3. Direktiva 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o 

zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu** 

4. Direktiva 2009/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o 

minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za sigurnost i zdravlje radnika 

pri uporabi radne opreme na radu (druga pojedinačna direktiva u smislu članka 16. 

stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

5. Direktiva 2006/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o 

minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika 

rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (umjetno optičko zračenje) 

(devetnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. 

Direktive 89/391/EEZ)** 

6. Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti 

radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu 

(šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 

Vijeća 89/391/EEZ)** 

                                                 
1
 U informativne svrhe, pravni akti koji se odnose na skraćeni rok u skladu s člankom 

2. stavkom 6. u ovom su Prilogu označeni jednom zvjezdicom, pravni akti koji se 
odnose na hitni postupak u skladu s člankom 3. u ovom su Prilogu označeni dvjema 
zvjezdicama, pravni akti koji se odnose na hitni postupak u skladu s člankom 3. i na 
skraćeni rok u skladu s člankom 2. stavkom 6. u ovom su Prilogu označeni trima 
zvjezdicama, a pravni akti iz drugog podstavka članka 2. stavka 5. u ovom su 
Prilogu označeni četirima zvjezdicama. [Am. 3] 



 

 

7. Direktiva 2003/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. veljače 2003. o 

minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika 

rizicima koji proizlaze iz fizičkih čimbenika (buke) (sedamnaesta pojedinačna 

direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

8. Direktiva 2002/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o 

minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika 

rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (vibracije) (šesnaesta pojedinačna 

direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

9. Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti 

radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (šesta 

pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

10. Direktiva 1999/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o 

minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika 

potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera (15. pojedinačna direktiva u 

smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

11. Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika 

na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna 

direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

12. Direktiva Vijeća 93/103/EZ od 23. studenog 1993. o minimalnim sigurnosnim i 

zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima (trinaesta pojedinačna 

direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

13. Direktiva Vijeća 92/104/EEZ od 3. prosinca 1992. o minimalnim zahtjevima za 

poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u industrijama vađenja minerala iz 

površinskih i podzemnih kopova (dvanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 

16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

14. Direktiva Vijeća 92/91/EEZ od 3. studenoga 1992. o minimalnim zahtjevima za 

poboljšanje zaštite sigurnosti i zdravlja radnika u industriji vađenjem minerala 

bušenjem (dvanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 

89/391/EEZ)** 



 

 

15. Direktiva Vijeća 92/58/EEZ od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za 

postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (deveta 

pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)**  

16. Direktiva Vijeća 92/57/EEZ od 24. lipnja 1992. o primjeni minimalnih sigurnosnih i 

zdravstvenih uvjeta na privremenim ili pokretnim gradilištima (osma pojedinačna 

direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

17. Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i 

zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima** 

18. Direktiva Vijeća 90/270/EZ od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima u 

pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu sa zaslonima (peta pojedinačna 

direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

19. Direktiva Vijeća 90/269/EEZ od 29. svibnja 1990. o minimumu zdravstvenih i 

sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost 

osobito od ozljeda leđa radnika (četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. 

stavka 1. Direktive 89/391/EEC)** 

20. Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i 

zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu 

(treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

21. Direktiva Vijeća 89/654/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i 

zdravstvenim zahtjevima na gradilištima (prva pojedinačna direktiva u smislu članka 

16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)** 

22. Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje 

poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu**  

C. Klimatske aktivnosti 

23. Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o 

tvarima koje oštećuju ozonski sloj  



 

 

24. Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o 

geološkom skladištenju ugljikovog dioksida i o izmjeni Direktive 

Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 

2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 

D. Energija 

25. Uredba (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o 

označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne 

parametre 

26. Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o 

uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage 

Uredbe (EZ) br. 1775/2005 

27. Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o 

uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju 

izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003  

28. Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o 

osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora 

29. Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o 

zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan 

snage Direktive 2003/54/EZ 

30. Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o 

zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage 

Direktive 2003/55/EZ  

E. Poduzeća i industrija 

31. Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o 

zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih 

prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za 

takva vozila 

32. Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o 

homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro 

VI) i pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe 



 

 

(EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljaju izvan snage 

direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ 

33. Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 

uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste 

energiju 

34. Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o 

homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama 

Direktive 2007/46/EZ 

35. Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o 

sigurnosti igračaka 

36. Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 

pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice 

37. Direktiva 2009/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o 

zajedničkim odredbama za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora 

(preinačena) 

38. Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi 

okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih 

dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna 

direktiva) 

39. Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o 

registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju 

Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju 

izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 

kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 

93/105/EZ i 2000/21/EZ 

40. Direktiva 2004/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o 

usklađivanju zakona i ostalih propisa u vezi s primjenom načela dobre laboratorijske 

prakse i provjeri njihove primjene u ispitivanju kemijskih tvari 



 

 

41. Direktiva 2004/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o nadzoru i 

provjeri dobre laboratorijske prakse (DLP) 

42. Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o 

gnojivima 

43. Direktiva 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o 

usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš 

uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom 

44. Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o 

usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije 

plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se 

ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve 

45. Direktiva Vijeća 75/324/EEZ od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava 

država članica o aerosolnim raspršivačima  

F. Okoliš 

46. Uredba (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o 

trgovini proizvodima od tuljana 

47. Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o 

očuvanju divljih ptica 

48. Direktiva 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi 

II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na 

benzinskim postajama 

49. Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o 

razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan 

snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 1907/2006** 

50. Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o 

otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (Okvirna direktiva o otpadu) 



 

 

51. Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o 

uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša 

(Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) 

52. Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o 

kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu 

53. Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o 

procjeni i upravljanju rizicima od poplava 

54. Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o 

uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici 

(INSPIRE)  

55. Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o 

otpremi pošiljaka otpada [Am. 4] 

56. Uredba (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o 

uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni 

direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ 

57. Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o 

zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja 

58. Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o 

gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina i o izmjeni 

Direktive 2004/35/EZ 

59. Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o 

upravljanju kvalitetom voda za kupanje i stavljanju izvan snage 

Direktive 76/160/EEZ 

60. Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 

postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ 

61. Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o 

arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku 



 

 

62. Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o 

ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih 

otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o 

izmjeni Direktive 1999/13/EZ 

63. Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i 

upravljanju bukom okoliša 

64. Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o 

nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari 

65. Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o 

uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike 

66. Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim 

vozilima 

67. Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada 

68. Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju 

69. Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i 

polikloriranih terfenila (PCB/PCT) 

70. Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli 

emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i 

njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja 

71. Direktiva 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži 

i ambalažnom otpadu 

72. Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja 

uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora 

73. Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih 

otpadnih voda 

74. Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod 

upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi 

G. Statistika 



 

 

75. Uredba (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o 

statističkim podacima o pesticidima 

76. Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o 

statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom 

mjestu  

77. Uredba (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o 

istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama 

poljoprivredne proizvodnje i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 571/88 

78. Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o 

energetskoj statistici 

79. Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o 

popisu stanovništva i stanova 

80. Uredba (EZ) br. 452/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o 

izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju 

81. Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o 

uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o 

stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93**** [Am. 5] 

82. Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o 

strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)**** [Am. 6] 

83. Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o 

statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage 

Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima 

84. Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. travnja 2007. o 

Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) 

85. Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o 

utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te 

izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim 

statističkim područjima**** [Am. 7] 



 

 

86. Uredba (EZ) br. 1161/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o 

sastavljanju tromjesečnih nefinancijskih izvješća institucionalnog sektora **** 

[Am. 8] 

87. Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o 

statistici Zajednice o informacijskom društvu 

88. Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o 

uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) 

89. Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o 

dohotku i troškovima rada 

90. Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama 

**** [Am. 9] 

91. Uredba Vijeća (EZ) br. 2494/95 od 23. listopada 1995. o harmoniziranim indeksima 

potrošačkih cijena **** [Am. 10] 

92. Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za 

promatranje i analizu proizvodnoga sustava unutar Zajednice **** [Am. 11] 

93. Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. uspostavi istraživanja 

Zajednice o industrijskoj proizvodnji**** [Am. 12] 

H. Unutarnje tržište i usluge 

94. Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o 

uslugama na unutarnjem tržištu 

95. Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o 

primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda**** [Am. 13] 

96. Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o 

zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i 

poboljšanje kvalitete usluga 

I. Mobilnost i prijevoz 



 

 

97. Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 

zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i 

turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 

98. Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 

uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti 

cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ 

99. Uredba (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o 

odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća 

100. Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 

zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta  

101. Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o 

promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu 

102. Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o 

određivanju temeljnih načela o istraživanju nesreća u području pomorskog prometa i 

o izmjeni Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća 

103. Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o 

zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju nadzor brodova te 

za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava 

104. Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o 

zajedničkim pravilima u području sigurnosti civilnog zračnog prometa i stavljanju 

izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002** 

105. Direktiva 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o 

upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture 

106. Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o 

kopnenom prijevozu opasnih tvari* 

107. Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o 

pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu 



 

 

108. Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o 

davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na 

željezničkom sustavu Zajednice** 

109. Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o 

vozačkim dozvolama (preinačena) 

110. Uredba (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o 

provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice te o 

stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/95 

111. Direktiva 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o 

utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage 

Direktive Vijeća 82/714/EEZ*** 

112. Uredba (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o 

uspostavi liste Zajednice koja sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje 

zabrana letenja unutar Zajednice i o informiranju putnika u zračnom prometu o 

identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. 

Direktive 2004/36/EZ  

113. Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o 

jačanju sigurnosne zaštite luka** 

114. Direktiva 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o 

usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim 

putovima u Zajednici 

115. Uredba (EZ) br. 868/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o 

zaštiti od subvencija i nepravednih praksi određivanja cijena koje uzrokuju štetu 

zračnim prijevoznicima Zajednice koji pružaju usluge zračnog prijevoza iz zemalja 

koje nisu članice Europske zajednice 

116. Uredba (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o 

prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice i stavljanju 

izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 613/91 

117. Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o 

zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem 



 

 

118. Direktiva 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 

minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži 

119. Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 

interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici 

120. Uredba (EZ) br. 782/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o 

zabrani organokositrenih spojeva na brodovima 

121. Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o 

početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih 

cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) 

br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te o stavljanju izvan snage Direktive 

Vijeća 76/914/EEZ 

122. Direktiva 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o 

posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove 

123. Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o 

osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) 

i izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova 

124. Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi 

sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage 

Direktive Vijeća 93/75/EEZ 

125. Direktiva 2002/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. ožujka 2002. o 

utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja vezanih 

uz buku u zračnim lukama Zajednice  

126. Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o 

utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za 

rasuti teret 

127. Direktiva Vijeća 1999/35/EZ od 29. travnja 1999. o sustavu obveznih pregleda radi 

sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih 

plovila 

128. Direktiva Vijeća 98/41/EZ od 18. lipnja 1998. o upisu osoba koje putuju na 

putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice 



 

 

129. Direktiva Vijeća 96/50/EZ od 23. srpnja 1996. o usklađivanju uvjeta za dobivanje 

nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz robe i putnika unutarnjim vodnim 

putovima u Zajednici 

130. Direktiva Vijeća 95/50/EZ od 6. listopada 1995. o jedinstvenim postupcima nadzora 

prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu 

131. Uredba Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. godine o usklađivanju 

tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva 

132. Direktiva Vijeća 91/672/EEZ od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju 

nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim 

putovima 

J. Zdravlje i potrošači 

133. Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o 

uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida 

134. Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o 

iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda**  

135. Direktiva 2009/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 

ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama (preinačena) 

136. Direktiva 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o 

usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se 

koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane 

137. Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o 

ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive 

Vijeća 87/102/EEZ 

138. Uredba (EZ) br. 1394/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o 

lijekovima za naprednu terapiju i o izmjeni Direktive 2001/83/EZ i Uredbe (EZ) 

br. 726/2004  

139. Uredba (EZ) br. 1901/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o 

lijekovima za pedijatrijsku upotrebu i izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1768/92, 

Direktive 2001/20/EZ, Direktive 2001/83/EZ i Uredbe (EZ) br. 726/2004 



 

 

140. Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o 

utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje 

141. Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o 

materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage 

direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ*** 

142. Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 

utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog 

podrijetla namijenjenih prehrani ljudi 

143. Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 

utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla 

144. Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 

higijeni hrane 

145. Uredba (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o 

utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom 

lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske 

agencije za lijekove 

146. Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o 

kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom 

147. Uredba (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o 

aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani 

148. Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o 

dodacima hrani za životinje 

149. Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o 

sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i 

hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni 

Direktive 2001/18/EZ 



 

 

150. Direktiva 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o 

praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, o izmjeni Odluke Vijeća 90/424/EEZ i o 

stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/117/EEZ** 

151. Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o 

utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za 

sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane 

152. Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. 

godine o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih 

transmisivnih spongiformnih encefalopatija 

153. Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o 

zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu 

154. Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o 

namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan 

snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ 

155. Uredba (EZ) br. 141/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o 

lijekovima za rijetke bolesti 

156. Direktiva 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o 

usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim 

ionizirajućem zračenju*** 

157. Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj 

hrani i sastojcima nove hrane 

158. Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka 

Zajednice za kontrolu kontaminata u hrani** 

159. Direktiva Vijeća 89/108/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava 

država članica u odnosu na brzo smrznutu hranu namijenjenu prehrani ljudi 

K. Oporezivanje i carinska unija 

160. Odluka br. 70/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o 

okruženju bez papira za carinu i trgovinu 


