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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Možnost sprejemanja izvedbenih aktov je zapisana v členu 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ki določa, da lahko zakonodajalec izvedbena pooblastila prenese na Komisijo, 
če so potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije.
Lizbonska pogodba Evropskemu parlamentu in Svetu podeljuje enakopravno vlogo pri 
rednem zakonodajnem postopku, med drugim v zvezi s prenosom izvedbenih pooblastil na 
Komisijo. Zato je zlasti pomembno, da Parlament ohrani pravico do pregleda v skladu s 
členom 8 Sklepa Sveta 1999/468/ES in da se sozakonodajalcema zagotovi možnost 
nasprotovanja osnutku ukrepov. Poleg tega bi moral biti Parlamentu omogočen dostop do sej 
odborov, potrebne pa so tudi določene izboljšave glede informacij, ki se posredujejo 
Parlamentu in Svetu (na primer pravočasno predloženi dnevni redi, zapisniki sej, podrobni 
glasovalni seznami).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V skladu s Pogodbo o delovanju 
Evropske unije morata zdaj Evropski 
parlament in Svet določiti splošna pravila 
in načela, na podlagi katerih bodo države 
članice nadzirale izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

(3) V skladu s Pogodbo o delovanju 
Evropske unije morata zdaj Evropski 
parlament in Svet vnaprej določiti splošna 
pravila in načela, na podlagi katerih bodo 
države članice nadzirale izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.

Obrazložitev

Uskladitev z besedilom člena 291 PDEU.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Predlog spremembe

(4a) Ko se uporabi redni zakonodajni 
postopek, zlasti v zvezi s prenosom 
izvedbenih pooblastil na Komisijo, je 
pomembno, da sta Evropski parlament in 
Svet obravnavana enakopravno.

Obrazložitev

V skladu z Lizbonsko pogodbo je izjemno pomembno, da se zagotovi enakopravna obravnava 
Parlamenta in Sveta v zvezi s prenosom izvedbenih pooblastil, če se osnovni akt sprejema po 
rednem zakonodajnem postopku.

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 in v celoti obveščati o 
postopkih v odborih. Če se to zdi potrebno 
za izvrševanje pregleda, bi Evropski 
parlament moral imeti možnost, da se 
udeleži srečanj odbora, sicer brez 
možnosti sodelovanja pri glasovanju o 
osnutkih izvedbenih ukrepov.

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 

(14) Sklep 1999/468/ES bi bilo treba 
razveljaviti. Sklicevanja v veljavnih 
temeljnih aktih na postopke iz tega sklepa 
bi morala biti v najkrajšem možnem času, 
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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.

v vsakem primeru pa najkasneje ...*, 
prilagojena novim predpisom o 
prenesenih in izvedbenih pooblastilih iz 
členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Do izvedbe prilagoditve bi 
morali za zagotovitev prehoda z ureditve iz 
Sklepa 1999/468/ES na ureditev iz te 
uredbe začasno veljati postopki iz te 
uredbe, če se obstoječa zakonodaja 
sklicuje na postopke iz Sklepa, razen na 
regulativni postopek s pregledom iz člena 
5a Sklepa, ki bi moral še naprej začasno 
veljati.
_____________

* Dve leti po uveljavitvi te uredbe.

Obrazložitev

Zdi se, da mehanizem „samodejne prilagoditve“ iz členov 9 in 10 temelji na nepravilni 
domnevi, po kateri naj bi se izvedbena pooblastila, za katera se sedaj uporabljajo postopki 
komitologije razen regulativnega postopka s pregledom, po Lizbonski pogodbi obravnavala 
kot pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov v smislu člena 291 PDEU. S tem pa ni 
upoštevano dejstvo, da so možna izvedbena pooblastila, ki sicer sodijo v kategorijo 
delegiranih aktov (člen 290 PDEU), čeprav zanje ne velja regulativni postopek s pregledom. 
Vsako prilagoditev veljavne zakonodaje bi bilo treba opraviti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa splošna pravila in načela, 
na katerih temeljijo mehanizmi, ki se 
uporabljajo, kadar je v pravno 
zavezujočem aktu Unije (v nadaljnjem 
besedilu: temeljni akt) določeno, da države 
članice nadzirajo sprejetje zavezujočih 
izvedbenih aktov Komisije.

Ta uredba določa splošna pravila in načela, 
na katerih temeljijo mehanizmi, ki se 
uporabljajo, kadar je v pravno 
zavezujočem aktu Unije (v nadaljnjem 
besedilu: temeljni akt) določeno, da v 
primerih, ko so potrebni enotni pogoji za 
izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije,
države članice nadzirajo sprejetje teh 
zavezujočih izvedbenih aktov Komisije.

Obrazložitev

Uskladitev z besedilom člena 291 PDEU. 
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je osnutek ukrepov v skladu z 
mnenjem odbora, Komisija te ukrepe 
sprejme, razen če njihovo sprejetje zaradi 
izjemnih okoliščin ali novih elementov ne 
bi bilo upravičeno. V takih primerih lahko 
predsednik odboru predloži nov osnutek 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti.

2. Če je osnutek ukrepov v skladu z 
mnenjem odbora, Komisija te ukrepe 
sprejme ne glede na člen 6a, razen če 
njihovo sprejetje zaradi izjemnih okoliščin 
ali novih elementov ne bi bilo upravičeno. 
V takih primerih lahko predsednik odboru 
predloži nov osnutek ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti.

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo novega člena 6a.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če mnenje ni dano, lahko Komisija 
sprejme osnutek ukrepov. Če Komisija ne 
sprejme osnutka ukrepov, lahko predsednik 
odboru predloži spremenjeno različico 
osnutka ukrepov.

4. Če mnenje ni dano, lahko Komisija 
sprejme osnutek ukrepov ne glede na 
člen 6a. Če Komisija ne sprejme osnutka 
ukrepov, lahko predsednik odboru predloži 
spremenjeno različico osnutka ukrepov.

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo novega člena 6a.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 5. Z odstopanjem od odstavka 3 lahko 
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Komisija sprejme osnutek ukrepov, ki ni v 
skladu z mnenjem odbora, če bi njegovo 
nesprejetje v obveznem roku povzročilo 
znatne motnje v delovanju trgov oziroma 
nevarnost za varstvo ali varnost ljudi ali za 
finančne interese Unije.

Komisija, ne glede na člen 6a, sprejme 
osnutek ukrepov, ki ni v skladu z mnenjem 
odbora, če bi njegovo nesprejetje v 
obveznem roku povzročilo znatne motnje v 
delovanju trgov oziroma nevarnost za 
varstvo ali varnost ljudi ali za finančne 
interese Unije.

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo novega člena 6a.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če v okviru postopka pregleda ukrepi 
niso v skladu z mnenjem odbora na podlagi 
člena 5(3), Komisija razveljavi ukrepe, 
sprejete v skladu z odstavkom 2.

4. Če v okviru postopka pregleda ukrepi 
niso v skladu z mnenjem odbora na podlagi 
člena 5(3), Komisija razveljavi ukrepe, 
sprejete v skladu z odstavkom 2 tega 
člena.

Obrazložitev

Za boljšo pripravo osnutka in preprečevanje nejasnosti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Spremljanje izvajanja izvedbenih 

pooblastil Komisije s strani Evropskega 
parlamenta in Sveta

Če Evropski parlament ali Svet meni, da 
osnutek ukrepov, ki naj bi bil sprejet in je 
bil predložen odboru v skladu s temeljnim 
aktom po členu 294 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, ni skladen s temeljnim 
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aktom, v zvezi s tem izrazi nasprotovanje, 
Komisija pa osnutek ukrepov ponovno 
preuči. Komisija lahko ob upoštevanju 
razlogov za nasprotovanje in v rokih, ki 
veljajo za postopek v teku, odboru predloži 
nov osnutek ukrepa ali pa Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži predlog na 
podlagi Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.
Komisija obvesti Evropski parlament, Svet 
in odbor o ukrepih, ki jih namerava 
sprejeti v zvezi s tem, in razlogih zanje.

Obrazložitev

Parlament bi moral ohraniti sedanjo pravico do pregleda v skladu s členom 8 sklepa o 
komitologiji (Sklep 1999/468/ES).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dnevne rede sej odborov, (a) dnevne rede sej odborov, ki morajo biti 
na voljo v razumnem času pred sejo,

Obrazložitev

Treba ja zagotoviti, da so dnevni redi na voljo pravočasno, tako da se Parlament čim prej 
seznani z osnutkom ukrepov, o katerih se bo razpravljalo na seji, in se tako pripravi na 
prihodnje dejavnosti.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povzetke zapisov ter sezname organov 
in organizacij, ki jim pripadajo osebe, ki so 
jih države članice imenovale za svoje 
predstavnike,

(b) povzetke zapisov ter sezname organov 
in organizacij, ki jim pripadajo osebe, ki so 
jih države članice imenovale za svoje 
predstavnike, in vse razpoložljive 
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zapisnike,

Obrazložitev

Poleg dostopa do povzetkov zapisov mora biti možen tudi dostop do zapisnikov (možnost 
zahteve dostopa do zapisnikov je določena v medinstitucionalnem sporazumu med Evropskim 
parlamentom in Komisijo (2008/C 143/01)).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izide glasovanj, (d) podrobne izide glasovanj, tudi 
pojasnila o glasovanju posameznih držav 
članic,

Obrazložitev

Pomembno je poznati razloge, zakaj je nekdo glasoval proti ali se vzdržal glasovanja, saj je 
to lahko dober pokazatelj morebitnih problemov v zvezi z osnutkom ukrepa.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropski parlament ima pravico do
udeležbe na sejah odbora.
V ta namen določi predstavnike, ki se 
bodo udeležili sej in ustreznemu odboru 
čim prej poročali o rezultatih postopkov. 
Predstavniki Evropskega parlamenta ne 
sodelujejo pri glasovanju o osnutku 
izvedbenih ukrepov.

Obrazložitev

Za Parlament je pomembno, da pozna razloge, na katerih temeljijo mnenja, ki jih sprejmejo 
odbori. Zato je boljše, če Evropski parlament informacije pridobi neposredno, s pomočjo 
svojih predstavnikov. Ti so zgolj predstavniki in niso člani odbora, zato se ne udeležujejo 
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morebitnih glasovanj.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklep 1999/468/ES se razveljavi. Sklep 1999/468/ES se razveljavi z ...*.

Učinki člena 5a razveljavljenega sklepa se 
ohranijo za namene obstoječih temeljnih 
aktov, ki se sklicujejo na ta člen.

_____________

* Dve leti po uveljavitvi te uredbe.

Obrazložitev

Zdi se, da mehanizem „samodejne prilagoditve“ iz členov 9 in 10 temelji na nepravilni 
domnevi, po kateri naj bi se izvedbena pooblastila, za katera se sedaj uporabljajo postopki 
komitologije razen regulativnega postopka s pregledom, po Lizbonski pogodbi obravnavala 
kot pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov v smislu člena 291 PDEU. S tem pa ni 
upoštevano dejstvo, da so možna izvedbena pooblastila, ki sicer sodijo v kategorijo 
delegiranih aktov (člen 290 PDEU), čeprav zanje ne velja regulativni postopek s pregledom. 
Vsako prilagoditev veljavne zakonodaje bi bilo treba opraviti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Prilagoditev obstoječih aktov

9a. Komisija do ...* pregleda temelje akte, 
sprejete pred uveljavitvijo te uredbe, da jih 
prilagodi novim določbam o prenesenih in 
izvedbenih pooblastilih iz člena 290 in 291 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. O 
pregledu in njegovem napredku redno 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Poročila po potrebi vsebujejo zakonodajne 
predloge.
_____________
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* Dve leti po uveljavitvi te uredbe.

Obrazložitev

Zdi se, da mehanizem „samodejne prilagoditve“ iz členov 9 in 10 temelji na nepravilni 
domnevi, po kateri naj bi se izvedbena pooblastila, za katera se sedaj uporabljajo postopki 
komitologije razen regulativnega postopka s pregledom, po Lizbonski pogodbi obravnavala 
kot pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov v smislu člena 291 PDEU. S tem pa ni 
upoštevano dejstvo, da so možna izvedbena pooblastila, ki sicer sodijo v kategorijo 
delegiranih aktov (člen 290 PDEU), čeprav zanje ne velja regulativni postopek s pregledom. 
Vsako prilagoditev veljavne zakonodaje bi bilo treba opraviti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditev obstoječih temeljnih aktov Prehodne določbe
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:

1. Pred prilagoditvijo v skladu s 
členom 9a temeljih aktov, sprejetih pred 
začetkom veljavnosti te uredbe in ki 
določajo 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;

(a) če se temeljni akt sklicuje na člen 3 
Sklepa 1999/468/ES, se uporabi svetovalni 
postopek iz člena 4 te uredbe;

(b) sklicevanja na člena 4 in 5 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na 
člen 5 te uredbe;

(b) če se temeljni akt sklicuje na člena 4 in 
5 Sklepa 1999/468/ES, se uporabi 
postopek pregleda iz člena 5 te uredbe;

(c) sklicevanja na člen 6 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na
člen 6 te uredbe;

(c) če se temeljni akt sklicuje na člen 6 
Sklepa 1999/468/ES, se uporabi člen 6 te 
uredbe;

(d) sklicevanja na člena 7 in 8 Sklepa 
1999/468/ES se štejejo za sklicevanja na 
člen 8 te uredbe.

(d) če se temeljni akt sklicuje na člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, se uporabi člen 8 te 
uredbe;

(da) če se temeljni akt sklicuje na člen 8 
Sklepa 1999/468/ES, se uporabi člen 6a te 
uredbe;

2. Člena 3 in 7 te uredbe se uporabljata za 
vse obstoječe odbore.

2. Člena 3 in 7 te uredbe se za namene 
odstavka 1 uporabljata za vse obstoječe 
odbore.
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Obrazložitev

Zdi se, da mehanizem „samodejne prilagoditve“ iz členov 9 in 10 temelji na nepravilni 
domnevi, po kateri naj bi se izvedbena pooblastila, za katera se sedaj uporabljajo postopki 
komitologije razen regulativnega postopka s pregledom, po Lizbonski pogodbi obravnavala 
kot pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov v smislu člena 291 PDEU. S tem pa ni 
upoštevano dejstvo, da so možna izvedbena pooblastila, ki sicer sodijo v kategorijo 
delegiranih aktov (člen 290 PDEU), čeprav zanje ne velja regulativni postopek s pregledom. 
Vsako prilagoditev veljavne zakonodaje bi bilo treba opraviti za vsak primer posebej.
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