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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Člen 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa okvir za sprejemanje 
izvedbenih aktov. Člen 291(3) še zlasti zahteva, da Parlament in Svet z uredbo določita 
pravila in splošna načela glede mehanizmov, s katerimi države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije. 

Komisija namerava zahtevo izpolniti s predlogom uredbe (KOM(2010)0083), s katerim uvaja 
svetovalne postopke in postopke pregleda, ki urejajo sprejemanje izvedbenih aktov.

Predlagana uredba bi morala jasno določati, da sta Parlament in Svet enakopravna glede 
dostopa do informacij o sejah odborov v okviru novih postopkov. Okrepiti bi bilo torej treba 
člen 8 predlagane uredbe, da bi izrecno določal enak dostop do takšnih informacij za 
Parlament in Svet takoj, ko so na voljo.

Avtomatska prilagoditev obstoječih svetovalnih, upravljalnih in regulativnih postopkov iz 
členov 3, 4 in 5 obstoječega sklepa o komitologiji1 brez ustrezne revizije sedanjega pravnega 
reda ni ustrezna. Potreben je temeljit pregled obstoječega pravnega reda, da se ugotovi, kateri 
ukrepi dejansko sodijo v področje uporabe določb o delegiranih aktih iz člena 290 PDEU in 
kateri v področje uporabe določb o izvedbenih aktih iz člena 291 PDEU. Člen 10 predlagane 
uredbe bi torej bilo treba okrepiti z zahtevo, naj Komisija opravi tako revizijo in nato predlaga 
ustrezne zakonodajne predloge.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Postopek pregleda bi bilo treba 
uporabljati samo za sprejemanje ukrepov, 
ki se splošno uporabljajo in so zasnovani 
za izvajanje temeljnih aktov, ter posebnih 
ukrepov, ki bi lahko imeli znaten učinek. V 
skladu z navedenim postopkom bi morale 
države članice izvajati nadzor, in sicer 
tako, da ukrepov ne bi bilo mogoče 

(9) V temeljnem zakonodajnem aktu bi 
moralo biti navedeno, za katere ukrepe bi 
bilo treba uporabljati postopek pregleda in 
za katere svetovalni postopek. Postopek 
pregleda bi bilo treba uporabljati samo za 
sprejemanje ukrepov, ki se splošno 
uporabljajo in so zasnovani za izvajanje 
temeljnih aktov, ter posebnih ukrepov, ki 

                                               
1 Sklep Sveta št. 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23).
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sprejeti, če ne bi bili v skladu z mnenjem 
odbora, razen v zelo izjemnih okoliščinah, 
ko bi morala Komisija imeti možnost, da 
ukrepe kljub negativnemu mnenju odbora 
sprejme in jih uporablja za določen čas. Če 
odbor ne da mnenja, bi morala Komisija 
imeti možnost ponovne proučitve, pri 
čemer bi upoštevala stališča, izražena v 
okviru odbora.

bi lahko imeli znaten učinek. V skladu z 
navedenim postopkom bi morale države 
članice izvajati nadzor, in sicer tako, da 
ukrepov ne bi bilo mogoče sprejeti, če ne 
bi bili v skladu z mnenjem odbora, razen v 
zelo izjemnih okoliščinah, ko bi morala 
Komisija imeti možnost, da ukrepe kljub 
negativnemu mnenju odbora sprejme in jih 
uporablja za določen čas. Če odbor ne da 
mnenja, bi morala Komisija imeti možnost 
ponovne proučitve, pri čemer bi upoštevala 
stališča, izražena v okviru odbora.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Evropski parlament in Svet bi bilo 
treba redno obveščati o postopkih v 
odborih.

(12) Evropski parlament in Svet bi bilo 
treba na enak način nemudoma in 
popolno obveščati o postopkih v odborih, 
kakor hitro so na voljo ustrezni 
dokumenti, in bi morala imeti 
enakopraven dostop do informacij o teh 
postopkih.

Obrazložitev

Ni dovolj samo redno obveščati Parlament in Svet, temveč ju je treba obvestiti v realnem 
času.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če osnutek ukrepov ni v skladu z 
mnenjem odbora, Komisija ne sprejme 
zadevnih ukrepov. Predsednik lahko 

3. Če osnutek ukrepov ni v skladu z 
mnenjem odbora, ali če odbor ne da 
mnenja, Komisija ne sprejme zadevnih 
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odboru predloži osnutek ukrepov v 
ponovno obravnavo ali predloži
spremenjeno različico osnutka ukrepov.

ukrepov in Svetu nemudoma predloži 
predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti, ali 
spremenjeno različico osnutka ukrepov v 
ponovno obravnavo in o tem obvesti 
Evropski parlament.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek -1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene temeljnega akta, sprejetega v 
skladu s členom 294 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, lahko Evropski parlament 
ali Svet ne glede na mnenje odbora 
nasprotujeta osnutku ukrepov, če osnutek 
ukrepov nasprotuje namenom 
zakonodajalca, določenim v tem 
temeljnem dokumentu.
V tem primeru se predlaganih ukrepov ne 
sprejme. Ob upoštevanju razlogov 
Evropskega parlamenta ali Sveta za 
nasprotovanje ukrepom, lahko Komisija 
predloži odboru revidiran osnutek 
ukrepov.
Komisija obvesti Evropski parlament in 
Svet o ukrepih, ki jih namerava izvesti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V takem primeru Komisija nemudoma 
obvesti odbor o razlogih za sprejetje 
ukrepov in jih lahko predloži odboru v 
ponovno obravnavo. Če sprejeti ukrepi 
niso v skladu z drugim mnenjem odbora ali 
če ukrepi v mesecu po njihovem sprejetju 

V takem primeru Komisija nemudoma 
obvesti odbor, Evropski parlament in Svet
o razlogih za sprejetje ukrepov in jih lahko 
predloži odboru v ponovno obravnavo. Če 
sprejeti ukrepi niso v skladu z drugim 
mnenjem odbora, ali če mnenje ni dano, 
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niso bili predloženi v ponovno obravnavo, 
Komisija ukrepe nemudoma razveljavi. Če 
so ukrepi v skladu z drugim mnenjem 
odbora ali če mnenje ni dano, zadevni 
ukrepi še naprej veljajo.

vendar ukrepu nasprotuje večina, kot jo 
določa člen 238(1) PDEU, ali če ukrepi v 
mesecu po njihovem sprejetju niso bili 
predloženi v ponovno obravnavo, Komisija 
ukrepe nemudoma razveljavi. Če so ukrepi 
v skladu z drugim mnenjem odbora ali če 
mnenje ni dano ali če mnenje ni dano in 
ukrepu nasprotuje večina, kot jo določa 
člen 238(1) PDEU, zadevni ukrepi še 
naprej veljajo.

Obrazložitev

Komisija ne bi smela biti pooblaščena, da sprejme ukrep, ki mu tudi v drugo nasprotuje 
navadna večina držav članic.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izide glasovanj, (d) izide glasovanj, vključno s stališčem 
vsake države članice,

Obrazložitev

Vedeti je treba ne samo končni izid glasovanja, temveč tudi kako je glasovala vsaka država 
članica.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament in Svet imata dostop 
do informacij iz odstavka 1.

2. Evropski parlament in Svet imata enak 
dostop do informacij iz odstavka 1 in jih
prejemata hkrati in pod enakimi pogoji ter 
takoj, ko so na voljo.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Predstavnikom Evropskega 
parlamenta je omogočeno, da so na sejah 
odbora navzoči kot opazovalci.

Obrazložitev

Tudi Parlamentu bi bilo treba omogočiti navzočnost na sejah odbora.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija opravi pregled veljavne 
zakonodaje EU in najkasneje do 31. 
decembra 2011 pripravi zakonodajni 
predlog, s katerim uskladi obstoječo 
zakonodajo EU s členoma 290 in 291 
PDEU in zlasti opredeli, kateri ukrepi 
sodijo v področje uporabe določb o 
delegiranih aktih iz člena 290 PDEU in 
kateri v področje uporabe določb o 
izvedbenih aktih iz člena 291 PDEU.
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