
RR\1145129HR.docx PE612.228v03-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

Europski parlament
2014-2019

Dokument s plenarne sjednice

12.4.2019 A8-0020/2018/err01

DODATAK
izvješću

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena 

regulatornog postupka s kontrolom
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: József Szájer
A8-0020/2018

Nacrt zakonodavne rezolucije

Umetnuti sljedeće mišljenje nakon obrazloženja:

3.4.2019

g. Pavel Svoboda
Predsjednik
Odbor za pravna pitanja
BRUXELLES

Predmet:  Mišljenje o pravnoj osnovi Mišljenja o pravnoj osnovi Prijedloga uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena 
regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0799 – 2016/0400(COD))

Poštovani g. predsjedniče

Nakon privremenog sporazuma koji je postignut 12. veljače 2019. tijekom međuinstitucijskih 



PE612.228v03-00 2/10 RR\1145129HR.docx

HR

pregovora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 
291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa 
primjena regulatornog postupka s kontrolom (2016/0400(COD); „Prijedlog”), koji uključuje 
sporazum o promjeni pravne osnove koji proizlazi iz dogovorene podjele Prijedloga, 
koordinatori Odbora za pravna pitanja odlučili su 18. veljače 2019. dati mišljenje u skladu s 
člankom 39. stavkom 3. Poslovnika o primjerenosti pravne osnove dvaju dijela Prijedloga koji 
su proizašli iz njegove podjele. Coreper je prihvatio privremeni sporazum 27. veljače 2019., a 
Odbor za pravna pitanja prihvatio ga je 4. ožujka 2019. Podjelu je naknadno prihvatila 
Konferencija predsjednika 7. ožujka 2019.

I. Kontekst

Člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2006/512/EZ (dalje 
u tekstu: Odluka o komitologiji), uspostavljen je takozvani regulatorni postupak s kontrolom. 
Tijekom 2008. i 2009. veći broj instrumenata prilagođen je tom regulatornom postupku s 
kontrolom („usklađivanje s regulatornim postupkom s kontrolom”)1. Stupanjem na snagu 
Ugovora iz Lisabona i u svjetlu novog pravnog okvira utvrđenog člancima 290. i 291. UFEU-
a bilo je potrebno revidirati Odluku o komitologiji. Međutim, Uredbom br. 182/2011 (dalje u 
tekstu: Uredba o komitologiji), koja je radi toga donesena na osnovi članka 291. stavka 3. 
UFEU-a, namjerno je iz područja primjene izuzet članak 5.a Odluke o komitologiji kojim se 
utvrđuje regulatorni postupak s kontrolom. Članak 5.a stoga je morao biti privremeno zadržan 
zbog postojećih pravnih akata koji upućuju na taj članak. S druge strane, predmetna pravna 
stečevina mora se uskladiti kako je propisno Ugovorom iz Lisabona kako bi se zajamčila 
pravna sigurnost. U tu svrhu Komisija je 2013. predložila da se dovrši usklađivanje s tri 
opširna prijedloga (tzv. skupni prijedlozi), koje je Parlament usvojio u prvom čitanju u 
veljači 2014. na temelju izvješća Odbora za pravna pitanja. Međutim, Komisija je povukla te 
prijedloge jer Vijeće nije moglo pronaći rješenje.

Nakon što je novi Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva stupio na snagu 
13. travnja 2016., Komisija je u prosincu 2016. predstavila dva nova prijedloga o 
usklađivanju, jedan s naglaskom na zakonodavnim aktima u području pravosuđa2 i jedan s 
naglaskom na aktima iz ostalih resornih područja (Prijedlog, koji obuhvaća 168 pravnih 
akata).

Komisija je u obrazloženju Prijedloga, u odjeljku o odabiru pravne osnove, navela sljedeće: 
„Ovaj se prijedlog temelji na pravnoj osnovi svih izmijenjenih temeljnih akata”.  To znači da 
odredbe Ugovora koje čine pravnu osnovu Prijedloga Komisije odgovaraju svim odredbama 

1 Uredba (EZ) br. 1137/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o prilagodbi nekih 
instrumenata podložnih postupku utvrđenom u članku 251. Ugovora, Odluci Vijeća 1999/468/EZ u vezi s 
regulatornim postupkom s kontrolom – prilagodba regulatornom postupku s kontrolom – prvi dio, SL L 311, 
21.11.2008., str. 1, Uredba (EZ) br. 219/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o prilagodbi 
većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom 
na regulatorni postupak s kontrolom – prilagodba regulatornom postupku s kontrolom — drugi dio, SL L 87, 
31.3.2009., str. 109, Uredba (EZ) br. 1103/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o 
prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku utvrđenom u članku 251. Ugovora Odluci Vijeća 
1999/468/EZ s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom – prilagodba regulatornom postupku s kontrolom – 
treći dio, SL L 304, 14.11.2008., str. 80. 
2 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s 
kontrolom (2016/0399(COD).
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Ugovora koje su uključene u pravne osnove tih 168 pravnih akata. Pravna osnova Prijedloga 
koju predlaže Komisija stoga je 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. točke (a) i (b), članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207., 
članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
(UFEU). Komisija je u obrazloženju također izričito navela: „Ova se inicijativa isključivo 
odnosi na postupke koje na razini Unije treba primijeniti pri donošenju akata na temelju 
dodjeljivanja ovlasti.”

Pristup Komisije u pogledu pravne osnove slijedio je pristup tijekom usklađivanja s 
regulatornim postupkom s kontrolom te u skupnim prijedlozima iz 2013.

Pregovarači triju institucija postigli su dogovor 12. veljače 2019. tijekom trijaloga o podjeli 
prijedloga skupne uredbe i zaključili su pregovore o 64 pravna akta koje on obuhvaća. 
Također su se dogovorili da će se pregovori o 104 preostala pravna akta nastaviti u sljedećem 
sazivu.

Nakon te podjele dogovoreno je da će odredbe Ugovora koje čine pravnu osnovu prvog dijela 
Prijedloga oko kojeg je postignut sporazum odgovarati odredbama Ugovora koje su uključene 
u odgovarajuće pravne osnove 64 pravna akta obuhvaćena tim dijelom te će slijedom toga 
odredbe Ugovora koje čine pravnu osnovu preostalog dijela Prijedloga oko kojeg nije 
postignut sporazum odgovarati odredbama Ugovora sadržanima u pravnim osnovama 104 
pravna akta obuhvaćena tim dijelom.

Za dio Prijedloga Komisije oko kojeg je postignut sporazum tijekom međuinstitucijskih 
pregovora 12. veljače 2019. pravne osnove koje se odnose na 64 pravna akta jesu članak 33., 
članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članci 62. i 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. stavak 2., članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1. UFEU-a. U usporedbi s 
početnim Prijedlogom Komisije, članak 64. stavak 2. i članak 168. stavak 4. točka (a) UFEU-
a nisu uvršteni jer čine pravnu osnovu pravnih akata koji nisu obuhvaćeni tim prvim dijelom. 

Dio Prijedloga Komisije oko kojeg nije postignut sporazum, koji obuhvaća 104 preostala 
pravna akta, temeljio bi se na odredbama Ugovora koje odgovaraju njihovim pravnim 
osnovama, odnosno na članku 43. stavku 2., članku 53. stavku 1., člancima 62. i 91., članku 
100. stavku 2., članku 114., članku 153. stavku 2. točki (b), članku 168. stavku 4. točkama (a) 
i (b), članku 192. stavku 1. i članku 338. stavku 1. UFEU-a. Treba napomenuti da članak 64. 
stavak 2. UFEU-a ne odgovara nijednom pravnom aktu od 104 preostala pravna akta i da je 
njegovo prvotno uvrštavanje u Prijedlog bilo pogrešno.

II. Relevantni članci Ugovora

Članci u nastavku pravna su osnova prvog dijela Prijedloga Komisije oko kojeg su 
suzakonodavci postigli dogovor, a koji se odnosi na 64 pravna akta. 

Članak 33. UFEU-a, koji se nalazi u poglavlju naslovljenom „Carinska suradnja”, glasi:

Članak 33.
(bivši članak 135. UEZ-a)
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Odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, Europski parlament i Vijeće 
unutar područja primjene Ugovorâ poduzimaju mjere za jačanje carinske suradnje među 
državama članicama te između njih i Komisije.

Članak 43. stavak 2. UFEU-a, koji se nalazi u glavi III. naslovljenoj „Poljoprivreda i 
ribarstvo”, glasi:

Članak 43. stavak 2.
(bivši članak 37. UEZ-a)
(…) 2. Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom 
i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom, uspostavljaju zajedničku 
organizaciju poljoprivrednih tržišta predviđenu u članku 40. stavku 1. te utvrđuju ostale 
odredbe potrebne za provođenje ciljeva zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke 
ribarstvene politike. (...)

Članak 53. stavak 1. UFEU-a, koji se nalazi u poglavlju o pravu poslovnog nastana u glavi o 
slobodnom kretanju osoba, usluga i kapitala, glasi:

Članak 53. stavak 1.
(bivši članak 47. UEZ-a)
1.  Radi olakšavanja pokretanja i obavljanja djelatnosti samozaposlenim osobama, Europski 
parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, donose 
direktive za međusobno priznavanje diploma, svjedodžbi i ostalih dokaza o formalnim 
kvalifikacijama i za usklađivanje odredaba utvrđenih zakonom ili drugim propisima država 
članica o pokretanju i obavljanju djelatnosti samozaposlenih osoba. (...)

Članak 62. UFEU-a, koji se nalazi u poglavlju o uslugama pod glavom naslovljenom 
„Slobodno kretanje osoba, usluga i kapitala”, glasi:

Članak 62.
(bivši članak 55. UEZ-a)
Odredbe članaka od 51. do 54. primjenjuju se na pitanja obuhvaćena ovim 
poglavljem.

Članak 91. UFEU-a, koji se nalazi u glavi naslovljenoj „Promet”, glasi:

Članak 91.
(bivši članak 71. UEZ-a)

1.  Za potrebe provedbe članka 90. i uzimajući u obzir posebna obilježja prometa, Europski 
parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon 
savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija, utvrđuju:

(a) zajednička pravila koja se primjenjuju na međunarodni promet prema državnom 
području države članice ili iz njega odnosno promet preko državnog područja 
jedne države članice ili više njih;

(b) uvjete pod kojima prijevoznici nerezidentni u nekoj državi članici mogu pružati 
prometne usluge unutar te države članice;

(c) mjere za poboljšanje sigurnosti prometa;
(d) sve druge odgovarajuće odredbe.
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2. Kada se usvajaju mjere iz stavka 1. vodi se računa o slučajevima kada bi njihova primjena 
mogla ozbiljno utjecati na životni standard i na razinu zaposlenosti u određenim regijama kao 
i na odvijanje prometa.

Članak 100. stavak 2. UFEU-a, koji se treba nalaziti u glavi naslovljenoj „Promet”, glasi:

Članak 100. stavak 2.
(bivši članak 80. UEZ-a)
(…) 2. Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, 
mogu utvrditi odgovarajuće odredbe za pomorski i zračni promet. Oni odlučuju nakon 
savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Članak 114., koji se nalazi u poglavlju naslovljenom „Usklađivanje zakonodavstva”, glasi:
Članak 114.
(bivši članak 95. UEZ-a)
1. Osim ako je Ugovorima drukčije predviđeno, sljedeće se odredbe primjenjuju za 
ostvarivanje ciljeva određenih člankom 26. Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s 
redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim 
odborom, usvaja mjere za usklađivanje odredaba zakona ili drugih propisa u državama 
članicama, čiji je cilj uspostava i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
2. Stavak 1. ne primjenjuje se na fiskalne odredbe, na odredbe koje se odnose na slobodno 
kretanje osoba, ni na odredbe koje se odnose na prava i interese zaposlenih osoba.
3. Komisija će u svojim prijedlozima predviđenima u stavku 1. o zdravlju, sigurnosti, zaštiti 
okoliša i zaštiti potrošača polaziti od visoke razine zaštite, posebice vodeći računa o svakom 
novom razvoju utemeljenom na znanstvenim činjenicama. U okviru svojih ovlasti Europski 
parlament i Vijeće također će težiti ostvarivanju tog cilja.
4. Ako nakon što su Europski parlament i Vijeće, Vijeće ili Komisija usvojili neku mjeru za 
usklađivanje, država članica smatra da treba zadržati nacionalne odredbe na osnovi važnih 
potreba iz članka 36. ili u vezi sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom, ona o tim odredbama 
i o razlozima njihova zadržavanja obavješćuje Komisiju.
5. Nadalje, ne dovodeći u pitanje stavak 4., ako neka država članica, nakon što su Europski 
parlament i Vijeće, Vijeće ili Komisija usvojili neku mjeru za usklađivanje, smatra potrebnim 
uvesti nacionalne odredbe koje se temelje na novim znanstvenim dokazima u vezi sa zaštitom 
okoliša ili radnom okolinom zbog problema specifičnog za tu državu članicu koji se pojavio 
nakon usvajanja mjere za usklađivanje, ona o predviđenim odredbama i o razlozima za 
njihovo uvođenje obavješćuje Komisiju.
6. Komisija u roku od šest mjeseci od obavijesti iz stavaka 4. i 5. odobrava ili odbija 
nacionalne odredbe nakon što je provjerila jesu li one sredstvo proizvoljne diskriminacije ili 
prikrivenog ograničenja trgovine među državama članicama te stvaraju li prepreku 
funkcioniranju unutarnjeg tržišta.
Ako Komisija ne donese odluku u tom roku, smatra se da su nacionalne odredbe iz stavaka 4. i 
5. odobrene.
U slučaju kada je to opravdano složenošću materije, a ne postoji opasnost za zdravlje ljudi, 
Komisija može obavijestiti dotičnu državu članicu da se rok iz ovog stavka može produljiti za 
daljnje razdoblje od najviše šest mjeseci.
7. U slučaju kada je državi članici na temelju stavka 6. odobreno zadržati ili uvesti nacionalne 
odredbe kojima se odstupa od mjere za usklađivanje, Komisija odmah razmatra je li potrebno 
predložiti prilagođavanje te mjere.
8. Ako država članica upozori na određeni problem javnog zdravlja u području koje je bilo 
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predmetom prethodnih mjera usklađivanja, obavješćuje o tome Komisiju, koja odmah ispituje 
hoće li Vijeću predložiti odgovarajuće mjere.
9. Odstupajući od postupka utvrđenog člancima 258. i 259. Komisija ili bilo koja država 
članica može predmet izravno uputiti Sudu Europske unije ako smatra da druga država 
članica nepropisno koristi svoje ovlasti predviđene ovim člankom.
10. Spomenute mjere za usklađivanje u odgovarajućim slučajevima uključuju zaštitnu klauzulu 
kojom se državama članicama odobrava da iz jednog ili više razloga navedenih u članku 36., 
a koji nisu gospodarske naravi, poduzmu privremene mjere koje podliježu postupku nadzora 
Unije.

Članak 153. stavak 2. točka (b), koji se nalazi u glavi koja se odnosi na socijalnu politiku, 
glasi [dodatno objašnjenje]:

Članak 153. stavak 2. točka (b)
(bivši članak 137. UEZ-a)
(…) 2. U tu svrhu [tj. radi postizanja ciljeva iz članka 151. putem potpore EU-a i dopune 
aktivnosti država članica u područjima koja su navedena u stavku 1.], Europski parlament i 
Vijeće mogu:
(a) (…)
(b) poštujući uvjete i tehnička pravila koja postoje u pojedinim državama članicama u 
područjima iz stavka 1. točki (a) do (i) posredstvom direktiva usvojiti minimalne uvjete koji se 
postupno primjenjuju. Takve direktive neće sadržavati upravna, financijska ili pravna 
ograničenja kojima bi se otežavalo osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća. (...)

Članak 168. stavak 4. točka (b), koji se nalazi u glavi koja se odnosi na javno 
zdravstvo, glasi:

Članak 168. stavak 4. točka (b)
(bivši članak 152. UEZ-a)
(…) 4. Odstupajući od članka 2. stavka 5. i članka 6. točke (a) i u skladu s člankom 4. stavkom 
2. točkom (k), Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim 
postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija, 
doprinose ostvarivanju ciljeva iz ovog članka u svrhu rješavanja zajedničkih sigurnosnih 
problema usvajanjem:
(a) (…)
(b) mjera u veterinarskom i fitosanitarnom području, kojima je neposredni cilj zaštita javnog 
zdravlja; (…)

Članak 172., koji se nalazi u glavi o uspostavi i razvoju transeuropskih mreža, glasi:

Članak 172.
(bivši članak 156. UEZ-a)
Smjernice i ostale mjere iz članka 171. stavka 1. Europski parlament i Vijeće usvajaju 
odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s 
Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija.
Za smjernice i projekte u zajedničkom interesu koji se odnose na državno područje neke 
države članice potrebno je odobrenje dotične države članice.
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Članak 192. stavak 1. koji se nalazi u glavi XX. naslovljenoj „Okoliš”, glasi:

Članak 192.
(bivši članak 175. UEZ-a)
1. Europski parlament i Vijeće, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon 
savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija, odlučuju o 
aktivnostima koje Unija poduzima radi ostvarivanja ciljeva iz članka 191. (…)

Članak 207., koji se nalazi u glavi naslovljenoj „Zajednička trgovinska politika”, glasi:

Članak 207.
(bivši članak 133. UEZ-a)
1. Zajednička trgovinska politika temelji se na jedinstvenim načelima, osobito u odnosu na 
promjene carinskih stopa, sklapanje carinskih i trgovinskih sporazuma o trgovini robom i 
uslugama te komercijalne aspekte intelektualnog vlasništva, izravna strana ulaganja i 
postizanje ujednačenosti mjera liberalizacije, izvoznu politiku i mjere za zaštitu trgovine 
poput onih koje se poduzimaju u slučaju dampinga ili subvencija. Zajednička trgovinska 
politika vodi se u kontekstu načela i ciljeva vanjskog djelovanja Unije.
2. Europski parlament i Vijeće, odlučujući uredbama u skladu s redovnim zakonodavnim 
postupkom, usvajaju mjere kojima se utvrđuje okvir za provedbu zajedničke trgovinske 
politike.
3. Kada je potrebno pregovarati o sporazumima s jednom ili više trećih zemalja ili 
međunarodnih organizacija i te sporazume sklapati primjenjuje se članak 218., pridržavajući 
se posebnih odredaba ovog članka.
Komisija daje preporuke Vijeću, koje ju ovlašćuje da započne potrebne pregovore. Vijeće i 
Komisija odgovorni su za osiguravanje usklađenosti sporazuma o kojima se pregovara s 
unutarnjim politikama i pravilima Unije.
Te pregovore vodi Komisija uz savjetovanje s posebnim odborom koji imenuje Vijeće i koji 
pomaže Komisiji u obavljanju te zadaće te u okviru direktiva koje joj može uputiti Vijeće. O 
tijeku pregovora Komisija redovito izvješćuje posebni odbor i Europski parlament.
4. U pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ iz stavka 3. Vijeće odlučuje kvalificiranom 
većinom.
U pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ u područjima trgovine uslugama i komercijalnih 
aspekata intelektualnog vlasništva kao i izravnih stranih ulaganja, Vijeće odlučuje 
jednoglasno ako ti sporazumi sadržavaju odredbe za koje je potrebna jednoglasnost pri 
donošenju unutarnjih pravila.
Vijeće odlučuje jednoglasno i u pogledu pregovora i sklapanja sporazumâ:
(a) u području trgovine kulturnim i audiovizualnim uslugama ako postoji opasnost da bi ti 
sporazumi mogli dovesti u pitanje kulturnu i jezičnu raznolikost Unije;
(b) u području trgovine socijalnim, obrazovnim i zdravstvenim uslugama ako postoji opasnost 
da bi ti sporazumi mogli ozbiljno narušiti nacionalno uređenje tih usluga i dovesti u pitanje 
odgovornost država članica za njihovo pružanje.
5. Pregovori i sklapanje međunarodnih sporazuma u području prometa podliježu glavi VI. 
dijela trećeg i članku 218.
6. Izvršavanje nadležnosti dodijeljenih ovim člankom u području zajedničke trgovinske 
politike ne utječe na razgraničenje nadležnosti između Unije i država članica te ne dovodi do 
usklađivanja zakonskih i drugih odredaba država članica ako je Ugovorima isključeno takvo 
usklađivanje.
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Članak 214. stavak 3., koji se nalazi u poglavlju naslovljenom „Humanitarna pomoć”, glasi:

Članak 214. stavak 3.
(…) 3. Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, 
utvrđuju mjere kojima se određuje okvir u kojem se provode aktivnosti humanitarne pomoći 
Unije. (...)

Članak 338. stavak 1., koji se nalazi u sedmom dijelu UFEU-a koji se odnosi na opće i 
završne odredbe, glasi:

Članak 338.
(bivši članak 285. UEZ-a)
1. Ne dovodeći u pitanje članak 5. Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i 
Europske središnje banke, Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim 
zakonodavnim postupkom, usvajaju mjere za izradu statistika kada je to potrebno za 
obavljanje djelatnosti Unije. (...).

III. Sudska praksa o pravnoj osnovi

Ustaljena je sudska praksa Suda Europske unije da „odabir pravne osnove za mjere Zajednice 
mora počivati na objektivnim čimbenicima podložnima sudskom preispitivanju, koji posebno 
uključuju cilj i sadržaj mjere”3. Stoga odabir neodgovarajuće pravne osnove može poslužiti 
kao opravdanje za poništenje predmetnog akta.

Kada je riječ o višestrukoj pravnoj osnovi, potrebno je ustanoviti ima li prijedlog:

1. višestruku svrhu ili nekoliko komponenata, pri čemu je jednu od njih moguće odrediti 
kao glavnu ili prevladavajuću svrhu ili komponentu, dok su druge sporedne; ili 

2. istodobno nekoliko svrha ili komponenti koje su nerazdvojivo povezane, a da ni jedna od 
njih nije sekundarna, odnosno neizravna u odnosu na drugu.

Prema sudskoj praksi Suda, u prvom se slučaju akt mora temeljiti na jednoj pravnoj osnovi, 
odnosno onoj koju zahtijeva glavna ili prevladavajuća svrha ili komponenta, a u drugom se 
slučaju akt može temeljiti na više odgovarajućih pravnih osnova.4

Iako odabir pravne osnove u načelu ne bi trebao ovisiti o pravnoj osnovi odabranoj za 
prijašnje zakonodavne akte, prema ustaljenoj sudskoj praksi, pravna osnova mjere mora se 
odrediti uzimajući u obzir njezin cilj i sadržaj, a ne pravnu osnovu korištenu za donošenje 
drugih mjera EU-a koje bi u određenim slučajevima mogle imati slična obilježja. Međutim, 
ako je zakonodavni akt oblikovan samo kao dopuna ili ispravak drugog zakonodavnog akta, 
bez izmjene njegovog izvornog cilja, zakonodavac EU-a u potpunosti ima pravo utemeljiti taj 
akt na pravnoj osnovi prvog zakonodavnog akta.5 

3 Predmet C-45/86 Komisija protiv Vijeća (opće carinske povlastice) [1987.] ECR 1439, st. 5.; predmet 
C-440/05 Komisija protiv Vijeća [2007.] ECR I-9097; predmet C-411/06 Komisija protiv Parlamenta i Vijeća 
[2009.] ECR I-7585.
4 Vidi prethodno spomenuti predmet C-411/06, stavke 46. i 47.
5 Vidi presudu od 21. lipnja 2018., Poljska protiv Parlamenta i Vijeća, C-5/16, EU:C:2018:483, str. 49., str. 69. i 
navedenu sudsku praksu.
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IV. Cilj i sadržaj prijedloga

Ugovorom iz Lisabona uvedeni su delegirani i provedbeni akti, uključujući izričitu razliku 
između njih (članak 290., odnosno članak 291. UFEU-a). Nakon stupanja na snagu Ugovora 
iz Lisabona i dalje je potrebno prilagoditi člancima 290. i 291. UFEU-a niz akata usvojenih 
prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona koji sadrže upućivanje na regulatorni postupak s 
kontrolom.

Kako je prethodno navedeno, Prijedlogom su obuhvaćeni pravni akti uvršteni u tri 
zakonodavna prijedloga o usklađivanju koje je Komisija donijela 2013. te akt dodan ovom 
Prijedlogu koji nije bio uključen u prijedlog iz 2013., a koji je potrebno uskladiti. U Prijedlog 
nisu uključeni akti za koje su u međuvremenu izrađeni pojedinačni zakonodavni prijedlozi.

Zakonodavni pristup koji je odabran u Prijedlogu je izmjena svakog predmetnog pravnog 
akta. 

Konkretno, mijenja se formulacija odredbe koja sadržava dodjeljivanje ovlasti u odnosu na 
regulatorni postupak s kontrolom kako bi
sadržavala formulaciju iz standardnih klauzula za članke o delegiranju ovlasti. Standardni 
članak o izvršavanju delegiranja ovlasti umeće se u svaki akt, a brišu se upućivanja na 
regulatorni postupak s kontrolom. U nekim su slučajevima suzakonodavci odlučili da nema 
potrebe za dodjelom bilo kakve ovlasti te su se ograničili na brisanje upućivanja na 
regulatorni postupak s kontrolom. 
Kako je navedeno u obrazloženju Prijedloga, to se „isključivo odnosi na postupke koje na 
razini Unije treba primijeniti pri donošenju akata na temelju dodjeljivanja ovlasti”.

Prilagodbe i izmjene koje treba provesti na temelju Prijedloga odnose se samo na postupke na 
razini Unije te stoga ne ovise o mjerama prijenosa u nacionalno pravo. Slijedom toga, države 
članice nemaju obvezu prenošenja u slučaju direktiva.

V. Utvrđivanje odgovarajuće pravne osnove

S pravnog stajališta, činjenica da se Prijedlog temelji na pravnim osnovama svih izmijenjenih 
pravnih akata u načelu nije problematična.

Međutim, kao što je Pravna služba ispravno istaknula, činjenica je da su neki od predmetnih 
pravnih akata direktive, dok se ovaj Prijedlog Komisije odnosi na donošenje uredbe. 
Konkretno, članak 53. stavak 1. i članak 153. stavak 2. točka (b) UFEU-a, koji čine pravnu 
osnovu dijela Prijedloga oko kojeg je postignut sporazum, omogućavaju Parlamentu i Vijeću 
donošenje direktiva, a ne uredbi.

Kao što je vidljivo iz prvotnog odabira pravnih osnova Komisije i prethodno navedenog cilja i 
sadržaja Prijedloga, cilj nije izmjena pravnih akata u uobičajenom smislu tog pojma. 
Naprotiv, cilj je usklađivanje zakonodavstva koje upućuje na regulatorni postupak s 
kontrolom s pravnim okvirom uvedenim Ugovorom iz Lisabona. To ne podrazumijeva 
prenošenje koje provode države članice.
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Također treba napomenuti da je pristup Komisije u pogledu pravne osnove Prijedloga slijedio 
pristup tijekom usklađivanja s regulatornim postupkom s kontrolom te u skupnim 
prijedlozima iz 2013.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, stoga je prihvatljivo da se u okviru ove uredbe 
provede izmjena određenog broja direktiva u prethodno utvrđenim granicama.

VI. Zaključak i preporuka

U svjetlu iznesene analize, članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članci 62. i 
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. stavak 2., članak 214. stavak 3. i 
članak 338. stavak 1. UFEU-a čine primjerenu pravnu osnovu za postignut privremeni 
dogovor.

Istodobno, članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članci 62. i 91., članak 100. stavak 2., 
članak 114., članak 153. stavak 2., točka (b), članak 168. stavak 4. točke (a) i (b), članak 192. 
stavak 1. i članak 338. stavak 1. UFEU-a čine primjerenu pravnu osnovu za drugi dio 
Prijedloga, što je stajalište koje Europski parlament treba usvojiti u prvom čitanju.

Na svojoj sjednici od 1. travnja 2019. Odbor za pravna pitanja jednoglasno6 je s 14 glasova za 
odlučio preporučiti da se nakon podjele Prijedloga prethodno navedeno smatra pravnom 
osnovom za privremeni sporazum, kako je predloženo u tekstu koji je 27. veljače 2019. 
dogovoren s Coreperom i koji je 4. ožujka odobrio Odbor za pravna pitanja, te za stajalište 
Parlamenta u prvom čitanju s obzirom na 104 preostala akta iz drugog dijela Prijedloga.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

(Odnosi se na sve jezične verzije.)

6 Na konačnom glasovanju nazočni su bili: Pavel Svoboda (predsjednik), Jean-Marie Cavada (potpredsjednik), 
Mady Delvaux (potpredsjednica), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie Ward, Tadeusz 
Zwiefka, Mylène Troszczynski (umjesto Gillesa Lebretona u skladu s člankom 200. stavkom 2. Poslovnika).


