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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe bo treba sedanje določbe komitologije 
nadomestiti z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 290 in 291 PDEU. 

Prilagoditev obstoječe zakonodaje določbam Lizbonske pogodbe je ogromnega pomena, še 
zlasti za tista področja politik, ki se jih, tako kot skupne trgovinske politike, ni sprejemalo po 
postopku soodločanja in za katera se zato od leta 2006 dalje ni uporabljal okrepljeni 
parlamentarni nadzor prek regulativnega postopka s pregledom.

Zaradi precej velikega števila tovrstnih aktov in pogosto zapletenega postopka razlikovanja 
med delegiranimi in izvedbenimi akti, Odbor za mednarodno trgovino pričakuje, da bodo 
pogajanja s Komisijo in sozakonodajalcem težka, potekala pa bodo za vsak posamezen primer 
posebej.

Z uvedbo rednega zakonodajnega postopka za skupno trgovinsko politiko podeljuje PDEU 
Evropskemu parlamentu in Svetu enakopravno vlogo sozakonodajalca. Parlament bi si zato 
moral prizadevati, da bo imel enakopravno vlogo tudi pri delegiranih in izvedbenih aktih. 
Zlasti bi moral obdržati vsaj obstoječe pravice kar zadeva akte komitologije, ki so povezani s 
temeljnimi akti, sprejetimi po postopku soodločanja (pravica do nadzora, pravica veta, dostop 
do informacij itd.). Predstavnikom Evropskega parlamenta bi morala biti tudi omogočena 
udeležba na sestankih Komisije s "predstavniki držav članic".

Nazadnje bi morala imeti tako Evropski parlament kot Svet možnost, da nasprotujeta osnutku 
izvedbenega ukrepa, ki bi bil v nasprotju z namero sozakonodajalca.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1
Predlog uredbe 
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o 
določitvi splošnih pravil in načel, na 
podlagi katerih države članice nadzirajo
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o 
določitvi pravil in splošnih načel za
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije v 
skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.
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Obrazložitev

Predlagana uredba bo urejala celotno izvajanje izvedbenih pooblastil v skladu s členom 291 
PDEU in ne le mehanizmov, na podlagi katerih bi države članice nadzirale Komisijo. Poleg 
tega bi moral imeti Evropski parlament kot sozakonodajalec enak položaj kot Svet.

Predlog spremembe 2

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 določiti pravila in 
splošna načela za izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zagotoviti je treba, da so postopki za 
tak nadzor jasni, učinkoviti in sorazmerni z 
naravo izvedbenih aktov ter da odražajo 
institucionalne zahteve Pogodbe, pa tudi 
pridobljene izkušnje in splošno prakso, ki 
se je uporabljala pri izvajanju Sklepa 
1999/468/ES.

(4) Zagotoviti je treba, da so postopki za 
nadzor jasni, učinkoviti in sorazmerni z 
naravo izvedbenih aktov ter da odražajo 
institucionalne zahteve Pogodbe, dejstvo, 
da sta Evropski parlament in Svet  
enakopravna pri vseh aktih, sprejetih po 
rednem zakonodajnem postopku, pa tudi 
pridobljene izkušnje in splošno prakso, ki 
se je uporabljala pri izvajanju Sklepa 
1999/468/ES.

Obrazložitev

Pojasnilo glede na člen 291 PDEU.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Določiti bi bilo treba merila, ki bi 
opredeljevala postopek za sprejemanje 
izvedbenih aktov. Zaradi zagotavljanja 
večje usklajenosti in sorazmernosti 
postopkovnih zahtev z naravo izvedbenih 
aktov, ki jih je treba sprejeti, bi morala 
biti ta merila zavezujoča.

(8) Ne glede na postopek za sprejemanje 
izvedbenih aktov, ki je določen v 
temeljnem aktu, bi bilo treba postopek 
pregleda načeloma uporabljati za 
sprejemanje splošnih izvedbenih ukrepov, 
kadar so potrebni enotni pogoji.

Obrazložitev

Odločitev o tem, ali uporabiti svetovalni postopek, ki daje več pooblastil Komisiji, ali pa 
postopek pregleda, kjer imajo več pooblastil države članice, bi morala biti prepuščena 
sozakonodajalcu temeljnega akta.

Predlog spremembe 5

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 
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.

(9) Postopek pregleda bi moral zagotavljati
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.
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Obrazložitev

Odločitev o tem, ali uporabiti svetovalni postopek, ki daje več pooblastil Komisiji, ali pa 
postopek pregleda, kjer imajo več pooblastil države članice, bi morala biti prepuščena 
sozakonodajalcu temeljnega akta.

Predlog spremembe 6

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.

črtano

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ta uredba ne vpliva na pooblastila 
Komisije v zvezi z izvajanjem pravil o 
konkurenci, kot so določena v Pogodbi,

(15) Ta uredba ne vpliva na pooblastila 
Komisije v zvezi z izvajanjem pravil o 
konkurenci, kot so določena v Pogodbi, 
kakor tudi ne na posebne postopke, ki so 
bili uvedeni za izvajanje skupne 
trgovinske politike in trenutno ne 
temeljijo na Sklepu 1999/468/ES. Ureditev 
teh vidikov skupne trgovinske politike Svet 
in Parlament določita za vsak primer 
posebej na podlagi posameznega 
zakonodajnega predloga Komisije in z 
namenom, da se določi ustrezna ureditev 
sprejemanja odločitev,

Obrazložitev

Postopki, uvedeni za izvajanje skupne trgovinske politike, ki trenutno niso zajeti v Sklepu 
1999/468/ES, bi morali še naprej ostati izključeni iz tega sklepa, dokler se Svet in Evropski 
parlament za vsak primer posebej ne dogovorita o ustreznih ureditvah v okviru prihodnjega 
zbirnega akta o trgovini, ki ga mora sprejeti Komisija. Sozakonodajalec pa bi moral ohraniti 
možnost, da temeljne akte ustrezno spremeni.
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Predlog spremembe 8

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

Obrazložitev

Pojasnitev

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Postopek pregleda se lahko uporabi 
samo za sprejetje:

2. Postopek pregleda se načeloma
uporablja za sprejetje splošnih izvedbenih 
ukrepov, kadar so potrebni enotni pogoji.

(a) izvedbenih ukrepov, ki se splošno 
uporabljajo; 
(b) drugih izvedbenih ukrepov, ki se 
nanašajo na:
i) skupno kmetijsko in skupno ribiško 
politiko,
ii) okolje, varovanje in varnost ali zaščito 
zdravja ali varnosti ljudi, živali ali rastlin,
iii) skupno trgovinsko politiko.

Obrazložitev

Odločitev o tem, ali uporabiti svetovalni postopek, ki daje več pooblastil Komisiji, ali pa 
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postopek pregleda, kjer imajo več pooblastil države članice, bi morala biti prepuščena 
sozakonodajalcu temeljnega akta. Poleg tega se zastavlja pereče vprašanje, če naj se 
postopek pregleda uporabi za področja politik, ki so v izključni pristojnosti Unije.  

Predlog spremembe 10

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.

črtano

Obrazložitev

Odločitev o tem, ali uporabiti svetovalni postopek, ki daje več pooblastil Komisiji, ali pa 
postopek pregleda, kjer imajo več pooblastil države članice, bi morala biti prepuščena 
sozakonodajalcu temeljnega akta.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Nasprotovanje osnutku izvedbenih 

ukrepov
Če Evropski parlament ali Svet izrazita 
nasprotovanje osnutku izvedbenih 
ukrepov, ki naj bi bili sprejeti in ki so bili 
predloženi odboru v skladu s temeljnim 
aktom po členu 294 Pogodbe, z 
utemeljitvijo, da bi bili ti ukrepi v 
nasprotju z namero zakonodajalca, 
izraženo v temeljnem aktu, Komisija 
osnutek ukrepov ponovno preuči.
Komisija lahko ob upoštevanju razlogov 
za nasprotovanje in rokov postopka v teku 
odboru predloži nov osnutek ukrepov ali 
pa Evropskemu parlamentu in Svetu 
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predloži predlog v skladu s Pogodbo.
Komisija obvesti Evropski parlament, Svet 
in odbor o ukrepih, ki jih namerava 
sprejeti, in razlogih zanje.

Obrazložitev

Treba je ohraniti sedanjo pravico nadzora Evropskega parlamenta. Člen 8 sklepa 99/468 je 
zato treba vključiti v uredbo.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 8 - odstavek 1 - točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) stališča in razloge predstavnikov 
držav članic,

Obrazložitev

Evropski parlament (vsa njegova zasedanja so odprta za javnost, kot tudi vse seje njegovih 
odborov) mora imeti dostop do stališč predstavnikov držav članic.

Predlog spremembe 13

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, Svet in države 
članice imajo enak dostop do informacij iz 
odstavka 1. Zato so vse informacije iz 
odstavka 1 Evropskemu parlamentu in 
Svetu poslane istočasno kot članom 
odborov in pod enakimi pogoji.

Obrazložitev
S predlogom spremembe želimo jasno opredeliti pogoje za posredovanje informacij, pri 
čemer povzemamo določbe sporazuma (2008/C 143/01) med Evropskim parlamentom in 
Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 
2006/512/ES z dne 3. junija 2008.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija zagotovi, da se lahko 
predstavniki Evropskega parlamenta sej 
odbora udeležijo kot opazovalci. Če 
Komisija sklene, da predstavnikom 
Evropskega parlamenta ne bo dovolila, da 
se sej odbora udeležijo kot opazovalci, 
razloge za to navede v pisni obliki.

Obrazložitev

Na sejah odbora so lahko navzoči opazovalci Evropskega parlamenta (za javnost so odprta 
vsa zasedanja in seje odborov Evropskega parlamenta).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Rok za pregled

Komisija do 31. decembra 2010 preuči 
veljavno zakonodajo Unije in predloži 
zakonodajne predloge, potrebne za 
uskladitev zakonodaje z določbami 
Lizbonske pogodbe, še zlasti s členoma 
290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. 

Obrazložitev

Prilagoditev pravnega reda veljavnim določbam o delegiranih in izvedbenih aktih je 
izrednega pomena za tista področja politik, ki se jih prej ni sprejemalo po postopku 
soodločanja. Določbe bi bilo treba nujno oceniti za vsak primer posebej.
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