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pogajanjih o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih 
zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, 
členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (2016/0400(COD); v nadaljnjem 
besedilu: „predlog“), ki vsebuje dogovor o spremembi pravne podlage zaradi sprejete 
razdelitve predloga, so koordinatorji Odbora za pravne zadeve 18. februarja 2019 sklenili, da 
bodo v skladu s členom 39(3) Poslovnika podali mnenje o primernosti pravne podlage obeh 
delov predloga, ki sta nastala po njegovi razdelitvi. Odbor stalnih predstavnikov je začasni 
dogovor podprl 27. februarja 2019, Odbor za pravne zadeve pa 4. marca 2019. Nato je 
razdelitev 7. marca 2019 podprla tudi Konferenca predsednikov.

I – Ozadje

S členom 5a Sklepa 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES, (v 
nadaljnjem besedilu sklep o postopku v odboru) je bil uveden t. i. regulativni postopek s 
pregledom. V letih 2008 in 2009 je bila na ta postopek sprejeta vrsta instrumentov 
(„uskladitev z regulativnim postopkom s pregledom“)1. Z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe in zaradi novega pravnega okvira, ki je bil določen s členom 290 in 291 PDEU, je 
bilo treba pregledati sklep o postopku v odboru. Vendar Uredba (EU) št. 182/2011 (v 
nadaljnjem besedilu: „uredba o postopku v odboru“), ki je bila sprejeta v ta namen na podlagi 
člena 291(3) PDEU, v svoje področje uporabe namerno ni vključila člena 5a sklepa o 
postopku v odboru, s katerim je bil vzpostavljen regulativni postopek s pregledom. Člen 5a je 
bilo zato treba začasno ohraniti zaradi obstoječih pravnih aktov, ki se sklicujejo na ta člen. Po 
drugi strani je bilo treba ustrezni pravni red v skladu z zahtevo prilagoditi Lizbonski pogodbi, 
da bi zagotovili pravno varnost. V ta namen je Komisija leta 2013 predlagala, da bi zaključili 
uskladitev s tremi obsežnimi predlogi (t. i. predlogi Omnibus), kar je Parlament na podlagi 
poročil Odbora za pravne zadeve sprejel na prvi obravnavi februarja 2014. Ker pa Svet ni 
mogel najti rešitve, je Komisija predloge umaknila.

Potem ko je začel veljati novi medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje z dne 
13. aprila 2016, je Komisija decembra 2016 predstavila dva nova predloga za uskladitev, 
enega, ki je bil osredotočen na zakonodajne dokumente na področju pravosodja2, in drugega o 

1 Uredba (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o 
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 
Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – 
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del, UL L 311, 21.11.2008, str. 
1. Uredba (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o 
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, 
Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditve 
regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del, UL L 87, 31.3.2009, str. 109. Uredba 
(ES) št. 1103/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o 
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 
Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – 
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Tretji del, UL L 304, 14.11.2008, 
str. 80.

2 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi vrste zakonodajnih aktov 
na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s 
pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(2016/0399(COD)).
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ostalih področjih politike (predlog, ki je pokrival 168 pravnih aktov).

V obrazložitvenem memorandumu predloga je Komisija v delu o izbiri pravne podlage 
navedla, da predlog temelji na pravnih podlagah vseh spremenjenih temeljnih aktov. To 
pomeni, da določbe iz Pogodbe, ki so pravna podlaga za predlog Komisije, ustrezajo vsem 
določbam iz Pogodbe, ki so vključene v ustrezne pravne podlage teh 168 pravnih aktov. Tako 
so bili pravna podlaga predloga, ki ga je Komisija predstavila člen 33, člen 43(2), člen 53(1), 
člen 62, člen 64(2), člen 91, člen 100(2), člen 114, člen 153(2)(b), člen 168(4)(a), 
člen 168(4)(b), člen 172, člen 192(1), člen 207, člen 214(3) in člen 338(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU). Komisija je v obrazložitvenem memorandumu tudi 
izrecno navedla: „Ta pobuda se nanaša izključno na postopke, ki se uporabljajo na ravni 
Unije pri sprejemanju aktov na podlagi prenesenih pooblastil.“

Pristop Komisije o pravni podlagi je sledil pristopu, sprejetemu pri uskladitvi z regulativnim 
postopkom s pregledom in v predlogih Omnibus iz leta 2013.

Pogajalci vseh treh institucij so se 12. februarja pri trialogu dogovorili, da bodo predlog 
Omnibus razdelili, in so zaključili pogajanja o 64 pravnih aktih, ki jih je zajemal. Dogovorili 
so se tudi, da se bodo pogajanja o preostalih 104 pravnih aktih nadaljevala v naslednjem 
zakonodajnem obdobju.

Po tej razdelitvi je bilo sklenjeno, da določbe iz Pogodbe, ki so pravna podlaga za prvi, 
dogovorjeni del predloga, ustrezajo določbam iz Pogodbe, ki so vključene v ustrezno pravno 
podlago 64 pravnih aktov, ki jih ta del pokriva, zato določbe iz Pogodbe, ki so pravna podlaga 
za preostali, nedogovorjeni del predloga, ustrezajo določbam iz Pogodbe, ki so vključene v 
pravno podlago 104 pravnih aktov, ki jih pokriva ta del.

Za del predloga Komisije, ki je bil sklenjen na medinstitucionalnih pogajanjih 12. februarja 
2019, so pravna podlaga za 64 pravnih aktov členi 33, 43(2), 53(1), 62, 91, 100(2), 114, 
153(2)(b), 168(4)(b), 172, 192(1), 207(2), 214(3), in 338(1) PDEU. V primerjavi s prvotnim 
predlogom Komisije člena 64(2) in 168(4)(a) PDEU nista bila vključena, ker sta pravna 
podlaga pravnih aktov, ki niso bili sprejeti v tem prvem delu. 

Nedogovorjeni del predloga Komisije, ki pokriva preostale 104 pravne akte, bo temeljil na 
določbah iz Pogodbe, ki ustrezajo njihovi pravni podlagi, to so členi 43(2), 53(1), 62, 91, 
100(2), 114, 153(2)(b), 168(4)(a), 168(4)(b), 192(1) in 338(1) PDEU. Treba je opozoriti, da 
člen 64(2) PDEU ne ustreza nobenemu od 104 preostalih pravnih aktov in je bil sprva 
pomotoma vključen v predlog.

II – Upoštevni členi Pogodbe

Spodnji členi so pravna podlaga za prvi del predloga Komisije, o katerem sta se 
sozakonodajalca sporazumela, in se nanašajo na 64 pravnih aktov. 

Člen 33 PDEU, ki spada v poglavje o carinskem sodelovanju, se glasi:

Člen 33
(prejšnji člen 135 PES)
V okviru področja uporabe Pogodb sprejmeta Evropski parlament in Svet po rednem 
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zakonodajnem postopku ukrepe za okrepitev carinskega sodelovanja med državami članicami 
ter med njimi in Komisijo.

Člen 43(2) PDEU, ki spada v naslov III o kmetijstvu in ribištvu, se glasi:

Člen 43(2)
(prejšnji člen 37 PES)
(...) 2. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom določita skupne ureditve kmetijskih trgov iz člena 40(1) in 
druge določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske in ribiške politike. (...)

Člen 53 PDEU, ki spada v poglavje o pravici do ustanavljanja v naslovu o prostem pretoku 
oseb, storitev in kapitala, se glasi:

Člen 53(1)
(prejšnji člen 47 PES)
1. Da bi samozaposlenim osebam olajšali začetek in opravljanje njihove dejavnosti, Evropski 
parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta direktive za vzajemno 
priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah ter za uskladitev 
določb zakonov ali drugih predpisov v državah članicah, ki se nanašajo na začetek 
opravljanja in opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb. (...)

Člen 62 PDEU, ki spada v poglavje o storitvah v naslovu o prostem pretoku oseb, storitev in 
kapitala, se glasi:

Člen 62
(prejšnji člen 55 PES)
Določbe členov 51 do 54 se uporabljajo za zadeve, ki jih obravnava to poglavje.

Člen 91 PDEU, ki spada v poglavje o carinskem sodelovanju, se glasi:

Člen 91
(prejšnji člen 71 PES)

1. Za izvajanje člena 90 in ob upoštevanju posebnosti prometa Evropski parlament in Svet po 
rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in 
Odborom regij določita:

(a) skupna pravila, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz na ozemlje ali z ozemlja 
države članice ali za prevoz prek ozemlja ene ali več držav članic,

(b) pogoje, pod katerimi lahko prevozniki opravljajo prevoz v državi članici, v kateri 
nimajo sedeža,

(c) ukrepe za izboljšanje varnosti prevoza,
(d) vse druge ustrezne predpise.

2. Kadar se sprejmejo ukrepi iz odstavka 1, se upoštevajo primeri, ko bi njihova uporaba 
lahko resno vplivala na življenjsko raven in stopnjo zaposlenosti v nekaterih regijah ter na 
izkoriščanje prometne infrastrukture.

Člen 100(2) PDEU, ki gotovo spada v naslov o prometu, se glasi:
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Člen 100(2)
(prejšnji člen 80 PES)
(...) 2. Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku določita ustrezne 
predpise za pomorski in zračni promet. Odločata po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom in Odborom regij.

Člen 114 PDEU, ki spada v poglavje o carinskem sodelovanju, se glasi:

Člen 114
(prejšnji člen 95 PES)
1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 uporabljajo v 
nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 
postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za 
približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.
2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za tiste, 
ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.
3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja 
in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova 
dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski 
parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.
4. Če po tem, ko Evropski parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejmejo usklajevalni ukrep, 
država članica meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 
36 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o 
razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.
5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Evropski parlament in Svet, 
Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep meni, da mora na podlagi novih znanstvenih 
spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki 
je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih določbah pa 
tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.
6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne 
nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali 
prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.
Če Komisija v tem roku ne sprejme nobenega sklepa, se šteje, da so nacionalne določbe iz 
odstavkov 4 in 5 odobrene.
Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija 
zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za nadaljnje 
obdobje največ šestih mesecev.
7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih določb, 
ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga 
prilagoditev temu ukrepu.
8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga 
urejali prejšnji usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj 
Svetu predlaga ustrezne ukrepe.
9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 258 in 259, lahko Komisija ali katera koli 
država članica predloži zadevo neposredno Sodišču Evropske unije, če meni, da druga država 
članica zlorablja pooblastila iz tega člena.
10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje 
državam članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 36 sprejmejo 



PE612.228v03-00 6/10 RR\1145129SL.docx

SL

začasne ukrepe, ki so predmet nadzornega postopka Unije.

Člen 152(2), ki spada v naslov o socialni politiki, se glasi [dodano pojasnilo]:

Člen 153(2)(b)
(prejšnji člen 137 PES)
(...) 2. V ta namen [doseči cilje iz člena 151 Unija podpira in dopolnjuje dejavnosti držav 
članic na področjih iz odstavka (1)] lahko Evropski parlament in Svet:
(a) (...)
(b) na področjih iz odstavka 1(a) do (i) sprejmeta v obliki direktiv minimalne zahteve za 
postopno izvajanje, pri čemer upoštevata pogoje in tehnične predpise, ki veljajo v posameznih 
državah članicah. Te direktive se izogibajo uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih 
omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij. (...)

Člen 168(4)(b), ki spada v naslov o javnem zdravju, se glasi:

Člen 168(4)(b)
(prejšnji člen 152 PES)
(...) 4. Z odstopanjem od člena 2(5) in člena 6(a) ter v skladu s členom 4(2)(k) Evropski 
parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-
socialnim odborom in Odborom regij prispevata k doseganju ciljev iz tega člena s sprejetjem, 
zaradi zagotavljanja skupnih potreb po varnosti:
(a) (...)
(b) ukrepov na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varovanje 
javnega zdravja; (...)

Člen 172, ki spada v naslov o vzpostavitvi in razvoju vseevropskega omrežja, se glasi:

Člen 172
(prejšnji člen 156 PES)
Evropski parlament in Svet sprejmeta smernice in druge ukrepe, navedene v členu 171(1), po 
rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in 
Odborom regij.
Smernice in projekte skupnega interesa, ki se nanašajo na ozemlje ene od držav članic, mora 
odobriti ta država članica.

Člen 192(1), ki spada v naslov XX o okolju, se glasi:

Člen 192
(prejšnji člen 175 PES)
1. Evropski parlament in Svet se po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij odločita, katere ukrepe naj Unija sprejme 
za doseganje ciljev iz člena 191. (...)

Člen 207 PDEU, ki spada v poglavje o skupni trgovinski politiki, se glasi:

Člen 207
(prejšnji člen 133 PES)
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1. Skupna trgovinska politika temelji na enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih 
stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in trgovini, ki se nanašajo na trgovino z 
blagom in storitvami, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, tuje neposredne naložbe, 
doseganje enotnosti pri ukrepih liberalizacije, izvozno politiko in ukrepe trgovinske zaščite, na 
primer pri dampingu ali subvencijah. Skupna trgovinska politika se izvaja v okviru načel in 
ciljev zunanjega delovanja Unije.
2. Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, 
določita ukrepe, s katerimi se opredeli okvir za izvajanje skupne trgovinske politike.
3. Če se je treba z eno ali več tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami pogajati in 
skleniti sporazum, se ob upoštevanju posebnih določb tega člena uporablja člen 218.
Komisija predloži Svetu priporočila, ta pa jo pooblasti za začetek potrebnih pogajanj. Svet in 
Komisija zagotavljata, da so sporazumi, doseženi s pogajanji, skladni z notranjo politiko in 
pravili Unije.
Komisija vodi pogajanja ob posvetovanju s posebnim odborom, ki ga Svet imenuje za pomoč 
Komisiji pri izvajanju te naloge, in v okviru smernic, ki jih Svet lahko naslovi nanjo. Komisija 
o napredku pri pogajanjih redno poroča posebnemu odboru in Evropskemu parlamentu.
4. O pogajanjih in sklenitvi sporazumov iz odstavka 3 Svet odloča s kvalificirano večino.
Kadar sporazum o trgovini s storitvami, trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine ali 
tujih neposrednih naložbah vsebuje določbe, pri katerih je za sprejetje notranjih pravil 
potrebno soglasje, Svet o pogajanjih in sklenitvi takega sporazuma odloča soglasno.
Svet prav tako odloča soglasno o pogajanjih in sklenitvi sporazumov:
(a) na področju trgovine s kulturnimi in avdio-vizualnimi storitvami, kadar obstaja nevarnost, 
da bi ti sporazumi utegnili poseči v kulturno in jezikovno raznolikost Unije;
(b) na področju trgovine s socialnimi, izobraževalnimi in zdravstvenimi storitvami, kadar 
obstaja nevarnost, da bi ti sporazumi resno ovirali nacionalno ureditev teh storitev in posegli 
v pristojnost držav članic za njihovo zagotavljanje.
5. Pogajanja in sklepanje mednarodnih sporazumov na področju prevoza so v skladu z 
določbami naslova VI tretjega dela in člena 218.
6. Izvajanje dodeljenih pristojnosti iz tega člena na področju trgovinske politike ne vpliva na 
razmejitev pristojnosti med Unijo in državami članicami in ne povzroči usklajevanja zakonov 
ali drugih predpisov držav članic, če Pogodbi takšno usklajevanje izključujeta.

Člen 214(3), ki spada v poglavje o humanitarni pomoči, se glasi:

Člen 214(3)
(...) 3. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe, s 
katerimi opredelita okvir za izvajanje dejavnosti humanitarne pomoči Unije. (...)

Člen 338(1), ki spada v sedmi del PDEU o splošnih in končnih določbah, se glasi:

Člen 338
(prejšnji člen 285 PES)
1. Brez poseganja v člen 5 Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in 
Evropske centralne banke sprejmeta Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 
postopku ukrepe za pripravo statistike, kadar je to potrebno za izvajanje dejavnosti Unije. (...)

III – Sodna praksa o pravni podlagi

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage 
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ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar 
zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“3. Izbira neustrezne pravne podlage je lahko celo povod 
za razveljavitev akta.

Kadar je mogočih več pravnih podlag, je treba ugotoviti, ali ima predlog:

1. več ciljev ali več delov, pri čemer je enega od njih mogoče opredeliti kot glavni ali 
prevladujoči cilj ali del, druge pa zgolj kot stranske; ali 

2. hkrati več ciljev oziroma delov, ki so neločljivo povezani, ne da bi bil kateri od njih 
drugotnega in posrednega pomena glede na druge.

V skladu s sodno prakso Sodišča mora akt v prvem primeru temeljiti na eni sami pravni 
podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma del, v drugem 
primeru pa lahko temelji na več ustreznih pravnih podlagah.4

Medtem ko izbira pravne podlage načeloma ne bi smela biti odvisna od izbire pri predhodnih 
zakonodajnih aktih, je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso določiti pravno podlago za 
ukrep ob upoštevanju njegovega cilja in vsebine, ne pa pravne podlage, uporabljene za 
sprejetje drugih ukrepov EU, ki bi lahko v nekaterih primerih imeli podobne značilnosti. 
Kadar pa je zakonodajni akt zasnovan zgolj kot dopolnitev ali popravek drugega 
zakonodajnega akta in ne spreminja njegovega prvotnega cilja, lahko zakonodajalec EU 
popolnoma upravičeno ta akt opre na pravno podlago prvega akta.5 

IV. Cilj in vsebina predloga

Z Lizbonsko pogodbo so bili uvedeni delegirani in izvedbeni akti ter razlikovanje med njimi 
(člena 290 in 291 PDEU). Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe vrsta predlizbonskih 
aktov, ki vsebujejo sklicevanje na regulativni postopek s pregledom, še ni bila prilagojena 
členoma 290 in 291 PDEU.

Kot je bilo navedeno, predlog obsega pravne akte, zajete v treh predlogih o uskladitvi 
zakonodaje, ki jih je Komisija sprejela leta 2013, in akt, ki ni zajet v predlogu iz tega leta, 
vendar ga je treba uskladiti in je bil dodan temu predlogu. Ne vsebuje aktov, na podlagi 
katerih so bili medtem pripravljeni posamezni zakonodajni predlogi.

V skladu z zakonodajnim pristopom iz predloga je treba spremeniti vse ustrezne zakonodajne 
akte. 

Besedilo določbe, ki vsebuje materialno pooblastilo za regulativni postopek s pregledom, se 
spremeni.
Sledi dogovorjenemu besedilu iz standardnih klavzul za člene o prenosu pooblastil. V vsak 
akt se vstavi standardni člen o izvajanju pooblastila, sklici na regulativni postopek s 

3 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987], ZOdl., str. 
1439, točka 5; Zadeva C-440/05, Komisija proti Svetu [2007] ZOdl., str. I-9097; Zadeva 
C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., str. I-7585.

4 Glej zgoraj navedeno zadevo C-411/06, točki 46 in 47.
5 Glej sodbo z dne 21. junija 2018, Poljska proti Parlamentu in Svetu, C-5/16, 

EU:C:2018:483, str. 49, str. 69 in navedena sodna praksa.
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pregledom pa se črtajo. V nekaterih primerih sta se sozakonodajalca odločila, da ni potrebe za 
podelitev pooblastila, zato sta se omejila na črtanje regulativnega postopka. 
V skladu z obrazložitvenim memorandumom predloga „se nanaša izključno na postopke, ki 
se uporabljajo na ravni Unije pri sprejemanju aktov na podlagi prenesenih pooblastil“.

Prilagoditve in spremembe predloga se nanašajo le na postopke na ravni Unije, zato niso 
odvisne od ukrepov sprejemanja v nacionalnem pravu. Državam članicam pa direktiv ni treba 
prenesti v nacionalno zakonodajo.

V – Določitev ustrezne pravne podlage

Načeloma dejstvo, da predlog temelji na pravnih podlagah vseh spremenjenih pravnih aktov, s 
pravnega vidika ni problematično.

Kot pa je pravna služba pravilno opozorila, drži, da so nekateri pravni akti direktive, medtem 
ko gre pri obravnavanem predlogu Komisije za predlog za sprejetje uredbe. Še posebej člena 
53(1) in 153(2)(b) PDEU, ki sta dve od pravnih podlag dogovorjenega dela predloga, 
Parlamentu in Sveta omogočata sprejetje direktiv, ne pa uredb.

Kot izhaja iz prvotne izbire pravnih podlag Komisije in zgornjega cilja ter vsebine predloga, 
njegov namen ni spreminjati pravnih aktov v običajnem pomenu besede. Prav nasprotno: 
njegov cilj je uskladitvi zakonodajo, ki se sklicuje na regulativni postopek s pregledom, s 
pravnim okvirom, ki ga je uvedla Lizbonska pogodba. Ne zahteva prenosa držav članic.

Opozoriti je tudi treba, da je pristop Komisije o pravni podlagi sledil pristopu, sprejetemu pri 
uskladitvi z regulativnim postopkom s pregledom in v predlogih Omnibus iz leta 2013.

Ob upoštevanju navedenega je torej sprejemljivo, da se v okviru uredbe v zgoraj navedenih 
mejah spremeni vrsta direktiv.

VI – Sklep in priporočilo

Glede na predhodno analizo so členi 33, 43(2), 53(1), 62, 91, 100(2), 114, 153(2)(b), 
168(4)(b), 172, 192(1), 207(2), 214(3), in 338(1) PDEU prava pravna podlaga za začasno 
sklenjeni dogovor.

Hkrati so členi 43(2), 53(1), 62, 91, 100(2), 114, 153(2)(b), 168(4)(a), 168(4)(b), 192(1) in 
338(1) PDEU primerna pravna podlaga za drugi del predloga, ki ga bo kot svoje stališče v 
prvi obravnavi sprejel Parlament.

Odbor za pravne zadeve je na seji 1. aprila 2019 soglasno6, s 14 glasovi za, sklenil, da bo po 
razdelitvi predloga, kot je 27. februarja 2019 predlagal Odbor stalnih predstavnikov, 4. marca 
pa odobril Odbora za pravne zadeve, priporočil zgoraj navedene člene kot pravno podlago za 

6 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Jean-Marie 
Cavada (podpredsednik), Mady Delvaux (podpredsednica), 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 (namesto Gillesa Lebretona v skladu s členom 200(2) Poslovnika)
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začasni dogovor ter za stališče Parlamenta o 104 preostalih aktih iz drugega dela predloga v 
prvi obravnavi.

S spoštovanjem!

Pavel Svoboda

(Zadeva vse jezikovne različice.)


