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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Komisija odgovorna Parlamentu,

B. ker Pogodba o delovanju Evropske unije Parlamentu in Svetu daje enaka pooblastila,

C. ker imajo lahko akti, sprejeti v skladu s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije družbene, okoljske, gospodarske in zdravstvene posledice, člen 290 pa 
določa, da Evropski parlament ne sprejema odločitev za zaprtimi vrati, temveč po javni 
razpravi v Parlamentu,

1. vztraja, da bi morale biti odločitve, ki so bile prej sprejete v skladu z regulativnim 
postopkom, poslej načeloma sprejete v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ali pa po rednem zakonodajnem postopku;

2. poudarja, da delegirani akti segajo dlje kot prejšnji regulativni postopek in da bodo torej 
morali biti v mnogih primerih akti, ki jih Parlament zdaj obravnava v skladu s svojo 
pravico do podrobnega pregleda, prilagojeni členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije;

3. poudarja, da je treba v temeljnih aktih zagotoviti dovolj časa za možnost ugovora, da bo 
lahko Parlament uskladil svoja stališča in ustrezno ukrepal; 

4. poudarja, da je zgodnja odobritev delegiranih aktov nujna samo v izjemnih in natančno 
določenih primerih;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo Parlament lahko polno izvajal svojo pravico 
sozakonodajalca s tem, da:

 mu istočasno kot državam članicam posreduje popolne podatke in dokumentacijo, 
uporabljeno pri pripravi delegiranih aktov, ter osnutke delegiranih aktov; v ta namen bi 
lahko uporabljala in izboljšala komitološki register; 

 pri obveščanju o delegiranih aktih upošteva obdobja parlamentarnih počitnic; ter

 povabi Parlament na pripravljalna srečanja v zvezi z delegiranimi akti;

6. ker je potrebno več jasnosti, poziva k sprejetju medinstitucionalnega sporazuma med 
Parlamentom, Svetom in Komisijo o izvajanju člena 290;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo takoj, ko bo možno, vsi temeljni zakonodajni akti 
usklajeni z novimi določbami člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije in nadalje 
zagotovi sodelovanje poročevalcev in izvedencev o temeljnih zakonodajnih aktih, saj je 
treba določiti cilje, vsebino, obseg in trajanje prenesenih pooblastil za vsak akt. 


