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Neulaganje prigovora na delegirani akt: europski postupak za sporove male 

vrijednosti  

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije 

od 19. lipnja 2017. o zamjeni priloga I., II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 861/2007 

Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europskog postupka za sporove male 

vrijednosti (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)03982), 

– uzimajući u obzir pismo Komisije od 19. lipnja 2017. kojim od Europskog parlamenta 

traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu, 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja predsjedniku Konferencije 

predsjednika odbora od 22. lipnja 2017., 

– uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. 

srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti1, kako je 

izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća2, a posebno 

njezin članak 26. i članak 27. stavak 5., 

– uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za pravna pitanja, 

– uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. 

stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji je istekao 4. srpnja 2017., 

A. budući da se u prilozima Uredbi (EZ) br. 861/2007 utvrđuju obrasci koje treba 

primjenjivati kako bi se olakšala njezina primjena; 

                                                 
1  SL L 199, 31.7.2007., str. 1. 
2  SL L 341, 24.12.2015., str. 1. 



 

 

B. budući da je Uredba (EZ) br. 861/2007 izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2421, koja će 

se primjenjivati 14. srpnja 2017.; budući da bi se promjene europskog postupka za 

sporove male vrijednosti trebale odražavati u navedenim obrascima u prilozima; 

C. budući da je potrebno zamijeniti priloge I. do IV. Uredbi (EZ) br. 861/2007 i da bi se 

novi prilozi I. do IV. trebali primjenjivati istodobno kad i Uredba (EU) 2015/2421; 

D. budući da će se izmjene Uredbe (EZ) br. 861/2007 početi primjenjivati od 

14. srpnja 2017. i da bi stoga Delegirana uredba trebala stupiti na snagu 

14. srpnja 2017.; 

1. izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu; 

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji. 

 

 


