
PR\868009SL.doc PE464.999v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ustavne zadeve

2009/2195(REG)

13. 10. 2011

OSNUTEK POROČILA
o spremembi členov 87a in 88 poslovnika Evropskega parlamenta
(2009/2195(REG))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalec: Carlo Casini



PE464.999v01-00 2/15 PR\868009SL.doc

SL

PR_REG

VSEBINA

Stran

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA........................................................3

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................14



PR\868009SL.doc 3/15 PE464.999v01-00

SL

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi členov 87a in 88 poslovnika Evropskega parlamenta
(2009/2195(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 9. oktobra 2009,

– ob upoštevanju členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice 
nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o pristojnosti zakonodajnega 
pooblastila2,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2011),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bosta spremembi začeli veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 87a 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Kadar se z zakonodajnim aktom prenese 
na Komisijo pooblastilo za dopolnitev ali 
spremembo nekaterih nebistvenih določb 
zakonodajnega akta, pristojni odbor:

1. Kadar Komisija Evropskemu 
parlamentu posreduje delegirani akt, ga 
predsednik pošlje odboru, ki je pristojen 
za temeljni zakonodajni akt, ta pa se 
lahko odloči, da bo imenoval poročevalca, 
ki bo preučil enega ali več delegiranih 
aktov.

– pregleda vse osnutke delegiranega akta, 
ki so bili posredovani Parlamentu v 
                                               
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
2 UL C 81 E, 15.3.2011, str. 6.
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pregled;

– lahko s predlogom resolucije predloži 
Parlamentu kakršen koli ustrezen predlog 
v skladu z določbami zakonodajnega akta.

Smiselno se uporabljajo se določbe člena 
88(1), (2) in (3).

Or. fr

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 87a – odstavek 2 (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

2. Predsednik Parlamentu sporoči datum, 
ko je prejel akt v vseh uradnih jezikih. S 
tem datumom začne teči rok za morebitno 
nasprotovanje. 

Or. fr

Predlog spremembe 3

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 87a – odstavek 3 (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

3. Pristojni odbor lahko, ob upoštevanju 
določb temeljnega zakonodajnega akta, 
Parlamentu predloži obrazložen predlog 
resolucije. Ta lahko vsebuje poziv 
Komisiji za predložitev novega 
delegiranega akta, ki bo upošteval 
priporočila Parlamenta.

Or. fr
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Predlog spremembe 4

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 87a – odstavek 4 (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

4. Če deset dni pred začetkom delnega 
zasedanja, ki je napovedan v času pred 
iztekom roka iz odstavka 5, pristojni odbor 
ni predložil predloga resolucije, lahko 
konferenca predsednikov na osnovi enega 
ali več predlogov resolucije, ki jih je 
vložila politična skupina ali najmanj 
štirideset poslancev, odloči, da bo 
vprašanje uvrščeno na dnevni red prej 
omenjenega delnega zasedanja.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 87a – odstavek 5 (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

5. Parlament odločitev sprejme v roku, 
določenem v temeljnem zakonodajnem 
aktu, z večino, določeno v členu 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Predsednik o odločitvi obvesti Svet in 
Komisijo. 

Or. fr

Predlog spremembe 6

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 87a – odstavek 6 (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

6. Če pristojni odbor priporoči, naj 
Parlament pred iztekom datuma iz 
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temeljnega zakonodajnega akta izjavi, da 
delegiranemu aktu ne nasprotuje:
– o tem pisno z obrazložitvijo obvesti 
predsednika konference predsednikov 
odborov in vloži priporočilo v tem smislu;
– če na naslednjem sestanku konference 
predsednikov odborov ni izraženo 
nasprotovanje, njen predsednik o tem 
obvesti predsednika Parlamenta, ki to 
obvestilo v najkrajšem možnem času 
objavi na plenarnem zasedanju;
– če v štiriindvajsetih urah po objavi na 
plenarnem zasedanju priporočilu 
nasprotuje politična skupina ali najmanj 
štirideset poslancev, se o priporočilu 
glasuje; 

– če v istem obdobju ni izraženo 
nasprotovanje, se šteje, da je predlagano 
priporočilo sprejeto;
– predsednik o odločitvi obvesti Svet in 
Komisijo; 
– ko je takšno priporočilo sprejeto, so vsi 
kasnejši predlogi za nasprotovanje 
delegiranemu aktu nedopustni. 

Or. fr

Predlog spremembe 7

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 87a – odstavek 7 (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

7. Pristojni odbor lahko ob upoštevanju 
določb temeljnega zakonodajnega akta 
prevzame pobudo in Parlamentu predloži 
obrazloženi predlog resolucije, s katerim v 
celoti ali delno preklicuje prenos 
pooblastil iz zakonodajnega akta. 
Parlament odloča z večino, določeno v 
členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
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unije.

Or. fr

Predlog spremembe 8

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – naslov

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Izvedbeni ukrepi Izvedbeni akti

Or. fr

Predlog spremembe 9

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 1

Sedanje besedilo Predlog spremembe

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
osnutek izvedbenih ukrepov, ga predsednik 
pošlje odboru, ki je pristojen za akt, iz 
katerega izvedbeni ukrepi izhajajo. Če se 
uporabi postopek s pridruženimi odbori 
glede temeljnega akta, pristojni odbor
povabi drugi odbor, da ustno ali pisno 
sporoči svoja stališča.

1. Ko Komisija Parlamentu predloži 
osnutek izvedbenih aktov, ga predsednik 
pošlje odboru, ki je pristojen za temeljni 
zakonodajni akt, ta pa se lahko odloči, da 
bo imenoval poročevalca, ki bo preučil 
enega ali več izvedbenih aktov.

Or. fr

Predlog spremembe 10

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 2

Sedanje besedilo Predlog spremembe

2. Predsednik pristojnega odbora določi 
rok, v katerem poslanci lahko predlagajo, 

2. Pristojni odbor lahko Parlamentu 
predloži obrazložen predlog resolucije, v 
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da odbor ugovarja osnutku ukrepov.
Odbor lahko sklene, da bo med svojimi 
člani ali stalnimi namestniki imenoval 
poročevalca, če meni, da je to primerno. 
Če odbor ugovarja osnutku ukrepov, vloži 
predlog resolucije, ki nasprotuje sprejetju 
osnutka ukrepov, lahko pa navaja tudi 
spremembe, ki bi jih bilo treba vnesti v 
osnutek ukrepov.

katerem pokaže, da osnutek izvedbenega 
akta presega izvedbena pooblastila, 
določena v temeljnem aktu, ali da iz 
drugih razlogov ni skladen s pravom 
Unije.

Če Parlament sprejme takšno resolucijo v 
veljavnem roku od prejema osnutka 
ukrepov, predsednik od Komisije zahteva, 
da umakne ali spremeni osnutek ukrepov 
oziroma da predloži predlog po ustreznem 
zakonodajnem postopku.

Or. fr

Predlog spremembe 11

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 3

Sedanje besedilo Predlog spremembe

3. Če pred potekom roka ni nobenega 
delnega zasedanja, se šteje, da je pravica 
do odziva prenesena na pristojni odbor. 
Ta odziv je v obliki pisma predsednika 
odbora pristojnemu članu Komisije, o 
njem pa se obvestijo vsi poslanci.

3. Predlog resolucije lahko vsebuje poziv 
Komisiji, naj akt ali osnutek akta umakne, 
ga spremeni ali dopolni glede na izraženo 
nasprotovanje Parlamenta ali naj pripravi 
nov zakonodajni predlog. Predsednik o 
sprejeti odločitvi obvesti Svet in Komisijo.

Or. fr

Predlog spremembe 12

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 4 – uvodni del

Sedanje besedilo Predlog spremembe

4. Če izvedbeni ukrepi, ki jih predvidi 
Komisija, sodijo v regulativni postopek s 
pregledom, se odstavek 3 ne uporabi, 

4. Če izvedbeni akti, ki jih predvidi 
Komisija, sodijo v regulativni postopek s 
pregledom, ki ga določa Sklep Sveta 
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odstavka 1 in 2 pa se dopolnita, kakor 
sledi:

1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, 
se uporabijo naslednje dopolnilne 
določbe:

Or. fr

Predlog spremembe 13

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 4 – točka (a) 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

(a) čas za pregled začne teči, ko je osnutek 
ukrepov predložen Parlamentu v vseh 
uradnih jezikih. Ko veljajo krajši roki 
(člen 5a(5)(b) Sklepa 1999/468/ES o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil) 
in v nujnih primerih (člen 5a(6) Sklepa 
1999/468/ES) začnejo teči roki za pregled
od dne, ko Parlament prejme končni 
osnutek izvedbenih ukrepov v jezikovnih 
različicah, ki so bile posredovane članom 
odbora, ustanovljenega v skladu s Sklepom 
1999/468/ES, razen v primeru, če 
predsedujoči parlamentarnega odbora temu 
ugovarja. V tem primeru se člena 146 ne 
uporablja.

(a) če veljajo skrajšani roki iz člena 
5a(5)(b) Sklepa 1999/468/ES in v nujnih 
primerih iz člena 5a(6) Sklepa 
1999/468/ES, čas za pregled začne teči od 
dne, ko Parlament prejme končni osnutek 
izvedbenih aktov v jezikovnih različicah, 
ki so bile posredovane članom odbora, 
ustanovljenega v skladu s Sklepom 
1999/468/ES, razen v primeru, če 
predsedujoči parlamentarnega odbora temu 
ugovarja. V tem primeru se člen 146 ne 
uporablja. 

Or. fr

Predlog spremembe 14

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 4 – točka (aa) (novo) 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

(aa) če osnutek izvedbenega akta temelji 
na odstavku 5 ali 6 člena 5a Sklepa 
1999/468/ES, ki predvideva krajši rok za 
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nasprotovanje Parlamenta, lahko 
predsednik pristojnega odbora, če se 
odbor v času, ki ga je imel na voljo, ni 
mogel sestati, vloži predlog resolucije, v 
katerem nasprotuje sprejetju osnutka 
akta.

Or. fr

Predlog spremembe 15

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 4 – točka (b) 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

(b) Parlament lahko z večino poslancev 
nasprotuje sprejetju osnutka ukrepov in 
svoje nasprotovanje utemelji s tem, da 
osnutek ukrepov presega izvedbena 
pooblastila, določena v temeljnem aktu, da 
ni skladen s ciljem ali vsebino temeljnega 
akta ali da ne upošteva načela 
subsidiarnosti ali načela sorazmernosti;

(b) Parlament lahko z večino poslancev 
nasprotuje sprejetju osnutka ukrepov in 
svoje nasprotovanje utemelji s tem, da 
osnutek izvedbenega akta presega 
izvedbena pooblastila, določena v 
temeljnem aktu, da ni skladen s ciljem ali 
vsebino temeljnega akta ali da ne upošteva 
načela subsidiarnosti ali načela 
sorazmernosti; 

Or. fr

Predlog spremembe 16

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 4 – točka (c) 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

c) če osnutek ukrepov temelji na odstavku 
5 ali 6 člena 5a Sklepa 1999/468/ES, ki 
predvideva krajši rok za nasprotovanje 
Parlamenta, lahko predsednik pristojnega 
odbora, če se odbor ni mogel sestati v 
času, ki ga je imel na voljo, vloži predlog 
resolucije, ki nasprotuje sprejetju osnutka 
ukrepov.

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 17

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88 – odstavek 4 – točka (ca) (novo) 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

(ca) če pristojni odbor po ustrezno 
utemeljeni prošnji Komisije pisno z 
obrazložitvijo priporoči predsedniku 
konference predsednikov odborov, da 
Parlament izjavlja, da predlaganemu aktu 
ne nasprotuje, se pred iztekom običajnega 
roka iz člena 5a(3)(c) oziroma člena 
5a(4)(e) Sklepa 1999/468/ES uporablja 
postopek iz člena 87a(6).

Or. fr

Predlog spremembe 18

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88a – naslov (novo) 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 88a
Obravnava po postopku s pridruženimi 
odbori ali s skupnimi sejami odborov

Or. fr

Predlog spremembe 19

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88a – odstavek 1 (novo) 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

1. Kadar je Parlament temeljni 
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zakonodajni akt sprejel po postopku iz 
člena 50, se za obravnavo delegiranih 
aktov in osnutkov izvedbenih aktov 
uporabijo naslednje dopolnilne določbe:
– delegirani akt ali osnutek izvedbenega 
akta se posreduje pristojnemu in 
pridruženemu odboru; 
– predsednik pristojnega odbora določi 
rok, do katerega lahko pridruženi odbor 
pripravi predloge glede točk, ki sodijo v 
njegovo izključno pristojnost ali v skupno 
pristojnost obeh odborov; 
– če delegirani akt ali osnutek 
izvedbenega akta v glavnem sodi v 
izključne pristojnosti pridruženega 
odbora, se njegovi predlogi prevzamejo 
brez glasovanja v pristojnem odboru; po 
potrebi lahko predsednik Parlamenta 
obvesti pridruženi odbor, naj Parlamentu 
predloži predlog resolucije;

Or. fr

Predlog spremembe 20

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 88a – odstavek 2 (novo) 

Sedanje besedilo Predlog spremembe

2. Kadar je Parlament temeljni 
zakonodajni akt sprejel po postopku iz 
člena 51, se za obravnavo delegiranih 
aktov in osnutkov izvedbenih aktov 
uporabijo naslednje dopolnilne določbe:
– predsednik takoj po prejetju 
delegiranega akta ali osnutka izvedbenega 
akta določi pristojni odbor ali skupno 
pristojne odbore za njihovo obravnavo, pri 
čemer upoštevajo merila iz člena 51 in 
morebitne dogovore med predsedniki teh 
odborov;
– če je bil delegirani akt ali osnutek 
izvedbenega akta v obravnavo poslan po 
postopku s skupnimi sejami odborov, 
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lahko vsak odbor zahteva sklic skupne 
seje za obravnavo predloga resolucije. Če 
ni drugega dogovora med predsedniki 
sodelujočih odborov, skupno seje skliče 
predsednik konference predsednikov 
odborov.

Or. fr
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se je bistveno spremenil postopek komitologije, ki se je 
preoblikoval v nov sistem sprejemanja delegiranih in izvedbenih aktov. Izvedba člena 290 je 
predmet nezavezujočega „skupnega razumevanja“1 med institucijami. Za izvajanje člena 291 
PDEU je bilo treba sprejeti posebno uredbo, ki je „vnaprej določila pravila in splošna načela, 
na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije“2.

Sprejeta uredba vsebuje spremembe, ki so posledica uveljavitve Lizbonske pogodbe, in nam 
omogoča, da odgovorimo na poziv predsednika Evropskega parlamenta, da je treba predvideti 
postopek, ki bo jasno opredelil način za hitro odobritev delegiranih ali izvedbenih aktov.

Novi člen 87a, prav tako kot novi člen 88, določa postopek, ki mu je treba slediti v 
najobičajnejšem primeru, to je obravnava v pristojnem odboru brez pridruženih odborov ali 
skupaj pristojnih odborov. Postopek, ki se uporabi v tem primeru, določa novi člen 88a.

Delegirani akti (člen 87a)

Prvi trije odstavki novega člena določajo postopek za primer, ko Komisija Parlamentu 
posreduje delegirani akt. Prvi odstavek določa, da se delegirani akt pošlje odboru, ki je 
pristojen za temeljni zakonodajni akt. Ta odbor lahko imenuje poročevalca. Drugi odstavek v 
skladu s točko 7 „skupnega razumevanja“ opredeli trenutek, ko steče čas, v katerem je 
mogoče izraziti nasprotovanje, peti odstavek pa opredeli, da Parlament odločitev sprejme v 
roku, ki je določen v temeljnem zakonodajnem aktu, z večino iz člena 290 PDEU.

A če je, splošno gledano, pristojni odbor tisti, ki mora sprožiti postopek nasprotovanja, pa pri 
tem vseeno nima monopola. Prav zaradi tega odpira četrti odstavek možnost, da vprašanje na 
osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja vnese konferenca predsednikov, in sicer s 
predlogom resolucije, ki jo pripravi politična skupina ali najmanj štirideset poslancev.

Treba je bilo natančneje opredeliti postopek, po katerem Parlament lahko še pred pretekom 
roka, določenega v temeljnem zakonodajnem aktu, izjavi, da delegiranemu aktu ne namerava 
nasprotovati, kakor je to določeno v odstavku 11 „skupnega razumevanja“. To je bilo zlasti 
potrebno, da bi odločitev imela določeno pravno varnost. Postopek, ki ga je izbral 
poročevalec, je zelo podoben tistemu iz člena 211 poslovnika, čeprav jasno določa, da s 
sklepom o nenasprotovanju vsi morebitni kasnejši predlogi nasprotovanja postanejo 
nedopustni. 

Zadnja točka določa postopek preklica prenosa pooblastil po temeljnem aktu.

                                               
1 Skupno razumevanje praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU)
2 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije
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Izvedbeni akti (člen 88)

Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije, ki je bila sprejeta na podlagi člena 291(3) PDEU, določa, 
kako lahko Komisija, v posebnih primerih pa tudi Svet, izvajata izvedbena pooblastila iz člena 
291(2) PDEU.

Ob prilagoditvi uredbe glede na nove določbe je bilo treba poleg podobnosti z uvedenim 
postopkom za delegirane akte upoštevati tudi določeno število posebnosti.

Pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe je izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije urejal 
Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999.

A če se bodo nove določbe uporabljale neposredno za vse zakonodajne akte, sprejete po 
uveljavitvi nove uredbe 182/2011 (in če člen 13 te uredbe predpisuje prehodne določbe za 
sprejetje obstoječih temeljnih aktov, ki se sklicujejo na člene 3, 4 ali 5 Uredbe 1999/468/ES), 
pa bo sklep veljal še toliko časa, da se bo obstoječa zakonodaja uskladila z določenim 
številom zakonodajnih aktov, pri katerih bo regulativni postopek s pregledom še naprej 
odvisen od člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zaradi tega mora člen 5a tega sklepa ostati v veljavi za temeljne akte, ki se nanj sklicujejo.
Namen četrtega odstavka novega člena 88 je prav ta, v veliki meri pa ta odstavek prevzema 
obstoječe predpise, ki jih vseeno dopolnjuje zlasti glede postopka hitre odobritve.

Posebne določbe za postopke s pridruženimi odbori ali skupnimi sejami (člen 88a)

Izkazalo se je, da je nov člen 88a potreben zaradi upoštevanja primerov, kjer je bil temeljni 
akt sprejet ob uporabi postopka iz člena 50 ali 51 poslovnika. Nov člen, ki določa postopek za 
te primere, tako dopolnjuje določbe iz prejšnjih členov.


