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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da so po izdaji tega poročila Parlament, Svet, Komisija in države članice dosegle 
dogovor o vprašanju obrazložitvenih dokumentov, ki opredeljujejo razmerje med 
sestavnimi elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos 
(„korelacijske tabele“); ugotavlja, da so se tri institucije in države članice dogovorile, da 
bodo v direktive vključile uvodno izjavo, da mora zadevna država članica zagotoviti 
korelacijsko tabelo, kadar je to v danem primeru potrebno in sorazmerno;

2. opozarja, da sta Parlament in Komisija več kot 10 let zaman poskušala v direktive 
vključiti zavezujoče določbe o korelacijskih tabelah, ki jih je Svet pogosto zavrnil, in 
pozdravlja doseženi dogovor;

3. poudarja, da so korelacijske tabele neprecenljivo orodje, ki Komisiji in Parlamentu 
omogoča nadzor pravilnega prenosa direktiv v državah članicah, ker je razmerje med 
direktivo in ustreznimi nacionalnimi določbami pogosto zelo zapleteno in mu je včasih 
skoraj nemogoče slediti;

4. poudarja pomen preglednosti postopkov o kršitvah, tudi zaradi možnosti, da Parlament 
spremlja uporabo prava Evropske unije; v zvezi s tem opozarja, da se v revidiranem 
okvirnem sporazumu o odnosih s Parlamentom Komisija zavezuje, da „da Parlamentu na 
razpolago strnjene informacije v zvezi z vsemi postopki o kršitvah od uradnega opomina, 
[…] pa tudi podatke o vprašanjih, ki so povezana s postopkom o kršitvah, če Parlament to 
zahteva“, ter pričakuje, da se ta določba dobroverno uporablja v praksi;

5. opozarja, da nespoštovanje roka za prenos direktive predstavlja kršitev Pogodb, enako kot 
kako drugo nespoštovanje vsebinskih določb, in ga je temu primerno treba tudi 
obravnavati; v zvezi s tem pozdravlja možnost, ki jo je prinesla Lizbonska pogodba, da se 
v takem primeru zadevnim državam članicam poleg sodbe o kršitvi naloži plačilo 
pavšalnega zneska ali kazni;

6. pozdravlja dejstvo, da Komisija uporablja veliko število orodij za olajšanje nemotenega 
poteka procesa prenosa (kontrolne sezname prenosov, priročnike ali pojasnjevalne 
zaznamke), in spodbuja Komisijo, naj še tesneje sledi prenosu direktiv pred iztekom roka 
za prenos, zlasti v primeru držav članic z „negativnimi rezultati“, tako da bo lahko hitro 
posredovala;

7. opozarja na neposredno uporabnost določb direktiv, če so dovolj natančne in brezpogojne 
(„neposredni učinek“), predlaga, naj se Komisija na take določbe sklicuje v obrazložitvi 
direktive, ter meni, da bi bilo pravno stroko treba bolj opozarjati nanje;

8. poziva Komisijo, naj za vsak posamezni primer oceni, ali je glede na izredno veliko 
število zadev v zvezi z neobveščanjem (470 odprtih zadev v letu 2010) namesto direktive 
primernejša uredba; ugotavlja, da bi s tem istočasno odpravili problem preseganja 
standardov iz direktive s strani držav članic, ki ima protekcionistični učinek („čezmerno 
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urejanje“);


