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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Člen 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa okvir za sprejemanje 
izvedbenih aktov. Člen 291(3) 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 (COM (2010)0083), s katerim uvaja 
svetovalne postopke in postopke pregleda, ki urejajo sprejemanje izvedbenih aktov. 

Postopek pregleda bi se moral uporabljati za vse izvedbene ukrepe v zvezi z okoljem in 
javnim zdravjem. Določbo v členu 2(3) predlagane uredbe, ki vsebuje diskrecijsko pravico 
glede uporabe svetovalnega postopka, „če se ta postopek šteje za ustreznega“, bi bilo torej 
treba odpraviti.
Predlagana uredba bi morala tudi jasno določati, da sta Parlament in Svet enakopravna glede 
dostopa do informacij o sejah odborov v okviru novih postopkov. Treba bi bilo torej okrepiti 
člen 8 predlagane uredbe, da bi izrecno določal enak dostop do takšnih informacij za 
Parlament in Svet. 

Avtomatska prilagoditev obstoječih svetovalnih, upravljalnih in regulativnih postopkov iz 
členov 3, 4 in 5 obstoječega sklepa o komitologiji1 ni ustrezna. Potreben je temeljit pregled 
obstoječega pravnega reda, da se ugotovi, kateri ukrepi dejansko sodijo v področje uporabe 
določb glede delegiranih aktov iz člena 290 PDEU. Člen 10 predlagane uredbe bi bilo zato 
treba črtati.

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 

(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, 
pri čemer so všteti ukrepi v zvezi z okoljem 

                                               
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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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.

in varovanjem javnega zdravja. 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.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Svetovalni postopek bi bilo treba 
uporabiti v vseh drugih primerih in če se ta 
postopek šteje za najustreznejšega.

(10) Svetovalni postopek bi bilo treba 
uporabiti pri vseh drugih izvedbenih 
ukrepih.

Or. en

Predlog spremembe 3

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 redno obveščati o postopkih v 
odborih in bi morala imeti enak dostop do 
informacij o teh postopkih.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Sklep 1999/468/ES bi bilo treba 
razveljaviti. Za zagotovitev prehoda z 
ureditve iz Sklepa 1999/468/ES na ureditev 
iz te uredbe bi se morala vsa sklicevanja v 
obstoječi zakonodaji na postopke iz 
Sklepa, razen na regulativni postopek s 
pregledom iz člena 5a Sklepa, šteti kot 
sklicevanja na ustrezne postopke iz te 
uredbe. Učinke člena 5a Sklepa 
1999/468/ES bi bilo treba ohraniti za 
namene obstoječih temeljnih aktov, ki se 
sklicujejo na navedeni člen.

(14) Sklep 1999/468/ES bi bilo treba 
razveljaviti. Za zagotovitev prehoda z 
ureditve iz Sklepa 1999/468/ES na ureditev 
iz te uredbe bi bilo treba učinke člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES ohraniti za namene 
obstoječih temeljnih aktov, ki se sklicujejo 
na navedeni člen.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Svetovalni postopek se uporabi za vse 
druge izvedbene ukrepe in za izvedbene 
ukrepe iz odstavka 2, če se ta postopek 
šteje za ustreznega.

3. Svetovalni postopek se uporabi za vse 
druge izvedbene ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament in Svet imata dostop 2. Evropski parlament in Svet imata enak 
dostop do informacij iz odstavka 1 in jih 
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do informacij iz odstavka 1. prejemata hkrati. 

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10
Prilagoditev obstoječih temeljnih aktov

črtano

1. Če je v temeljnih aktih, sprejetih pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, določeno 
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije v 
skladu s Sklepom 1999/468/ES, se 
uporabijo naslednja pravila:
(a) sklicevanja na člen 3 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na 
člen 4 te uredbe;
(b) sklicevanja na člena 4 in 5 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na 
člen 5 te uredbe;
(c) sklicevanja na člen 6 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na 
člen 6 te uredbe;
(d) sklicevanja na člena 7 in 8 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na 
člen 8 te uredbe.
2. Člena 3 in 7 te uredbe se uporabljata za 
vse obstoječe odbore.

Or. en


