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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga Uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za 
državljane“ za obdobje 2014–2020 (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Spoštovana gospa predsednica,

v pismu z dne 5. marca 2012 ste v skladu s členom 37 Poslovnika Odbor za pravne zadeve 
zaprosili za mnenje o ustreznosti pravne podlage, ki jo je Komisija izbrala za predlog uredbe 
Sveta o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020. Komisija je predlog 
predložila 14. decembra 2011 na podlagi člena 352 PDEU. V svojem pismu ste podvomili v 
ustreznost tega, zlasti glede na dejstvo, da sedanji program „Evropa za državljane“ za obdobje 
2007-2013 temelji na dvojni pravni podlagi, nekdanjima členoma 151 in 308 Pogodbe o ES 
(sedaj člena 167 in 352 PDEU), in je bil sprejet v postopku soodločanja.

Ozadje

I. Predlog

Komisija predlaga program „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020, ki izhaja iz 
obstoječega programa. Kot splošni cilj predloga njegov člen 1(2) določa: „V skladu z 
globalnim ciljem prispevanja k razumevanju Evropske unije in spodbujanja državljanske 
udeležbe program prispeva k naslednjemu splošnemu cilju: krepitev spomina in spodbujanje 
zmožnosti za državljansko udeležbo na ravni Unije.” Člen 2 predloga natančneje določa, da so 
cilji programa povečanje „ozaveščenosti o spominu, zgodovini Unije, njeni identiteti in 
namenu s spodbujanjem razprave, refleksije in mreženja” (člen 2(1)) in „spodbujanje 
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demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega 
razumevanja postopka oblikovanja politik Unije” (člen 2(2)). Kot je navedeno v 
obrazložitvenem memorandumu predloga, je njegov namen „mobilizirati državljane na 
lokalni ravni za razpravo o konkretnih vprašanjih, ki so v evropskem interesu”1. Na ta način, 
kot pravi besedilo, se ti seznanijo z učinkom, ki ga imajo politike Unije na njihovo vsakdanje 
življenje.

Predlog v členih 3, 4, 5  in v nadaljevanju določa in opredeljuje, kako naj bi bili ti cilji 
doseženi (ukrepi, struktura programa, udeležba, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, 
izvajanje programa itd.). 

II. Zadevne pravne podlage

1. Pravna podlaga predloga

Predlog temelji na členu 352 PDEU, ki se glasi:

„Člen 352

Če se v okviru politik, določenih v Pogodbah, izkaže, da je zaradi doseganja enega od ciljev 
Pogodb potrebno ukrepanje Unije, Pogodbi pa ne predvidevata za to potrebnih pooblastil, 
Svet na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ukrepe.
Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme 
soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.”

2. Predlagana sprememba pravne podlage
V vaši prošnji Odboru za pravne zadeve za mnenje o pravni podlagi omenjate možnost, da bi 
kot pravno podlago dodali člen 167 PDEU, ki se glasi:

„Člen 167

1. Unija prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer upošteva njihovo nacionalno in 
regionalno raznolikost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino.

2. Dejavnost Unije je namenjena spodbujanju sodelovanja med državami članicami in, če je to 
potrebno, podpiranju in dopolnjevanju njihove dejavnosti na naslednjih področjih:
– izboljševanje poznavanja in razširjanja kulture in zgodovine evropskih narodov;
– ohranjanje in varstvo kulturne dediščine evropskega pomena;
– nekomercialna kulturna izmenjava;
– umetniško in književno ustvarjanje, tudi na avdio-vizualnem področju.

3. [...]

4. [...]

                                               
1 COM(2011)0884, obrazložitveni memorandum, str. 2.
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5. Kot prispevek k uresničevanju ciljev iz tega člena:
– Evropski parlament in Svet sprejmeta spodbujevalne ukrepe po rednem zakonodajnem 
postopku in po posvetovanju z Odborom regij, pri čemer je izključeno kakršno koli 
usklajevanje zakonov in predpisov držav članic; [...]”

III. Analiza 

1. Načela, ki jih je uvedlo Sodišče
Kot poudarja Sodišče, je izbira pravne podlage ustavnega pomena1 zaradi načela prenosa 
pristojnosti, ki vlada v Uniji. Sodišče pravi, da morajo ukrepi, kot splošno pravilo, temeljiti le 
na eni pravni podlagi.  Ukrep, ki ima dva namena, dva cilja ali dva sestavna dela, mora 
temeljiti le na eni pravni podlagi, ki se določi glede na njegov prevladujoči sestavni del2. 
Dvojno pravno podlago je mogoče uporabiti le izjemoma, če ima akt hkrati več ciljev ali 
sestavnih delov, ki so neločljivo povezani in med njimi nobeden ni drugotnega in posrednega 
pomena glede na druge3.

Sodišče je določilo tudi različna merila, po katerih se za vsak primer opredeli pravna podlaga. 
Ta merila so bila v sodni praksi Sodišča že večkrat našteta in jih je mogoče povzeti, kot sledi:
– izbira ni subjektivna, temveč mora temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče 
sodno preveriti4;
– med te dejavnike je treba vključiti cilj in vsebino zadevnega ukrepa5.

Kar zadeva člen 352 PDEU kot pravno podlago, je Sodišče odločilo, da je ukrepanje v skladu 
s členom 352 upravičeno le, kadar v pogodbi ni drugih določb, ki bi Uniji podeljevale 
potrebne pristojnosti6. Posebna pravna podlaga, ki bi bila lahko v tem primeru ustrezna, je 
člen 167 PDEU.

2. Cilj predloga
Predlog sledi dvema ciljema: „spomin in evropsko državljanstvo“ in  „demokratično 
delovanje in državljanska udeležba“ (člen 3(1)). Oba cilja sta enako pomembna, pri čemer 
eden ni podrejen drugemu.

a) „Spomin in evropsko državljanstvo“
V drugem odstavku člena 167 PDEU je omenjeno „izboljševanje poznavanja in razširjanja 
kulture in zgodovine evropskih narodov”. V predlogu se cilj „spomin“ nanaša na zgodovino 
Unije in je torej zajet v členu 167 PDEU. Omeniti velja, da čeprav„kultura” v predlogu ni 
izrecno omenjena in ni našteta med cilji, to ničesar ne spremeni: za uporabo člena 167 PDEU 
izrecna omemba „kulture” ni potrebna, saj zadostuje omemba „zgodovine”. 

                                               
1 Mnenje št. 2/00 z dne 6. decembra 2001 o kartagenskem protokolu [2001], Zbirka odločb I-9713.
2 Zadeva C-42/97, Parlament proti Svetu  [1999], Zbirka odločb I-869, točki 39 in 40.
3 Zadeva C-441/06, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2007] ECR I-8887, točka 47.
4 Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987], Zbirka odločb 1439, točka 5.
5 Glej zadevo C-300/89, Komisija proti Svetu [1991], Zbirka odločb I-287, točka 10; zadevo C-411/06, Komisija 
proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2009], ECR I-7585, točka 45, in zadevo C-166/07, Parlament proti Svetu 
[2009], ECR I-7135, točka 4.
6 Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987], Zbirka odločb 1493, točka 13; zadeva C-436/03, Parlament proti 
Svetu [2006], ECR I-3733, točke 36-46; zadeva C-166/07, Parlament proti Svetu [2009], ECR I-7135, točki 40-
41.
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b) „Demokratično delovanje in državljanska udeležba“
Drugi cilj predloga, ki zadeva „državljansko udeležbo”, je povezan z evropskim 
državljanstvom. Pogodba ne vsebuje posebne pravne podlage za ukrepe, povezane s tem 
vprašanjem, zato bi se bilo treba zateči k členu 352 PDEU. Če želimo, da je člen 352 PDEU 
ustrezna pravna podlaga, je zadevno ukrepanje potrebno za dosego enega izmed ciljev pogodb 
(glej prej navedeno besedilo iz člena 352(1) PDEU). Člen 9 PEU uvaja državljanstvo 
Evropske unije, ki dopolnjuje nacionalno državljanstvo1. Člen 11(1) PEU od institucij 
zahteva, da dajejo državljanom in predstavniškim združenjem „možnost izražanja in javne 
izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije“, s čimer se spodbuja aktivno 
državljanstvo. Slednjemu cilju je mogoče slediti z ukrepi predloga, ki se nanašajo na evropsko 
državljanstvo. Zato se zdi člen 352 za ta niz ukrepov ustrezna pravna podlaga.

3. „Evropa za državljane“ za obdobje 2007-2013
Primerjava s sedanjim programom – ki jo omenjate v vaši prošnji za mnenje o pravni podlagi 
– navedeno potrjuje: po eni strani poskuša sedanji program zagotoviti udeležbo evropskih 
državljanov v procesu evropske integracije, po drugi strani pa med evropskimi državljani  
razviti evropsko identiteto na osnovi priznanih skupnih vrednot, zgodovine in kulture. 
Kulturni vidik je zajet v členu 167 PDEU, medtem ko se je treba v zvezi z državljansko 
udeležbo, za katero pogodbe ne določajo posebne pravne podlage, zateči k členu 352 PDEU. 
Tako oba člena skupaj tvorita pravno podlago za različico programa „Evropa za državljane“ 
za leto 2006.

4. Postopkovni vidiki
Omeniti velja, da je treba v primeru, ko se člen 352 PDEU uporabi skupaj z drugimi 
določbami pogodbe, združiti zadevne postopkovne zahteve. Čeprav Sodišče na splošno 
vztraja, da je nemogoče uporabiti dvojno pravno podlago, kadar so postopki, ki veljajo za 
vsako izmed njiju, nezdružljivi2, pa vprašanja združljivosti ni sprožilo v zvezi s členom 352 
PDEU (saj z uporabo člena 352 PDEU avtomatsko ni možna nobena druga pravna podlaga). 
Po drugi strani pa Sodišče dopušča uporabo zahteve po soglasju iz člena 352 PDEU skupaj z 
drugimi postopki, kot je redni zakonodajni postopek3. Zdi se, da bi v danem primeru veljal 
redni zakonodajni postopek skupaj s soglasjem.

5. Mnenje pravne službe
Pravna služba je tako v sporočilu vašem odboru z dne 21. februarja 2012 kot v sporočilu z dne 
15. marca 2012, ki je bilo izdano na prošnjo Odboru za pravne zadeve za mnenje o pravni 
podlagi, dejala, da bi morala biti pravna podlaga predloga člena 167 in 352 PDEU.

IV. Sklepne ugotovitve in priporočila

                                               
1 „Unija pri vseh svojih dejavnostih spoštuje načelo enakosti svojih državljanov, ki so deležni enake obravnave s 
strani njenih institucij, organov, uradov in agencij. Vsi državljani držav članic so državljani Unije. Državljanstvo 
Unije se doda nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomešča.”
2 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991], Zbirka odločb ECR I-2867, točke 17-25.
3 Zadeva C-166/07, Evropski parlament proti Svetu, točka 69; glej na primer Uredbo (EU) št. 1232/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o finančnih prispevkih Evropske unije v Mednarodni 
sklad za Irsko (2007–2010) (UL 346, 30.12.2010, str. 1.), ki v šestem sklicevanju navaja „v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom in zahtevo po soglasju v Svetu iz prvega stavka člena 352(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije”.
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Odbor za pravne zadeve je zadevo obravnaval na seji 27. marca 2012. Soglasno je odločil1, da 
kot ustrezno pravno podlago za predlog uredbe Sveta o uvedbi programa „Evropa za 
državljane“ za obdobje 2014–2020 priporoči člena 167 in 352 PDEU.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Evelyn Regner (podpredsednik), 
Françoise Castex (podpredsednik), Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco 
Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


