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PRILOGA
k
Predlogu
UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena
uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske
unije
(Besedilo velja za EGP)
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PRILOGA
1.

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči
držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah1

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1206/2001 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo Priloge k navedeni
uredbi, da se posodobijo standardni obrazci ali izvedejo tehnične spremembe. Zlasti je
pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na
ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za
zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in
Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki
pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo
delegiranih aktov.
Zato se Uredba (ES) št. 1206/2001 spremeni:
(1) člen 19 se spremeni:
(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

(b)

odstavek 2 se črta;

„Priročnik“;
(2) vstavita se naslednja člena 19a in 19b:

„Člen 19a
Delegirani akti
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 19b v zvezi s spremembo Priloge, da se posodobijo standardni obrazci ali
izvedejo tehnične spremembe teh obrazcev.“;
„Člen 19b
Izvajanje prenosa pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji,
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19a se prenese na Komisijo za
nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
3. Prenos pooblastila iz člena 19a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S
sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne
1

SL

UL L 174, 27.6.2001, str. 1.

2

SL

učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je
določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih
aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo
države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski
parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 19a, začne veljati le, če mu niti Evropski
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot
Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega
parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
_________________________
*

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 20 se črta.

2.

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004
o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov2

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 805/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni
uredbi, da se posodobijo standardni obrazci. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta
posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o
boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja
pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente
sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo
sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.
Zato se Uredba (ES) št. 805/2004 spremeni:
(1) člen 31 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 31
Sprememba prilog
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Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 31a v zvezi s spremembo prilog, da se posodobijo standardni obrazci.“;
(2) vstavi se naslednji člen 31a:
„Člen 31a
Izvajanje prenosa pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji,
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 31 se prenese na Komisijo za
nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
3. Prenos pooblastila iz člena 31 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.
S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep
začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši
dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih
delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih
imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti
Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 31, začne veljati le, če mu niti Evropski
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako
Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok
se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
________________________
*

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 32 se črta.
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Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali
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gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1348/20003
Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1393/2007 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog I in II k
navedeni uredbi, da se posodobijo standardni obrazci ali izvedejo tehnične spremembe. Zlasti
je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na
ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za
zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in
Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki
pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo
delegiranih aktov.
Zato se Uredba (ES) št. 1393/2007 spremeni:
(1) člen 17 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 17
Sprememba prilog
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 17a v zvezi s spremembo prilog I in II, da se posodobijo standardni obrazci ali
izvedejo tehnične spremembe teh obrazcev.“;
(2) vstavi se naslednji člen 17a:
„Člen 17a
Izvajanje prenosa pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji,
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na Komisijo za
nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
3. Prenos pooblastila iz člena 17 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.
S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep
začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši
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dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih
delegiranih aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih
imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.
5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti
Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 17, začne veljati le, če mu niti Evropski
parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako
Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok
se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
________________________
*

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;

(3) člen 18 se črta.
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