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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in splošnih načel, 
na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije
(KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2010)0083),

– ob upoštevanju člena 291(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve, 
Odbora za proračun, Odbora za razvoj, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za mednarodno 
trgovino, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo 
in razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za 
ustavne zadeve (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

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) 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 v tem smislu, da se 
postopek pregleda uporabi samo, če so 
izpolnjena.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je pojasniti naravo meril, ki vodijo v izbiro svetovalnega postopka ali postopka 
pregleda.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Evropski parlament in Svet lahko 
Komisijo kadar koli opozorita, da po 
njunem mnenju osnutek izvedbenega akta 
presega izvedbena pooblastila, določena v 
temeljnem aktu. V tem primeru bi morala 
Komisija osnutek ponovno proučiti, 
Evropski parlament in Svet pa obvestiti o 
ukrepih, ki jih namerava sprejeti, in 
razlogih zanje.

Or. en

Obrazložitev

Pravico do pregleda, ki jo je prej določal člen 8 sklepa o komitologiji, potrebujeta oba 
sozakonodajalca, da lahko že v zgodnji fazi Komisijo opozorita, da po njunem mnenju osnutek 
izvedbenega akta presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu.

Predlog spremembe 3

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 

(14) Sklep 1999/468/ES bi bilo treba 
razveljaviti, sklicevanja na postopke, ki jih 
določa in ki so vsebovana v obstoječih 
temeljnih aktih, pa bi bilo treba v 
najkrajšem možnem času in najkasneje do 
31. decembra 2012 prilagoditi novim 
pravilom o delegiranih in izvedbenih 
pooblastilih iz členov 290 in 291 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije. Do te 
prilagoditve bi se morali za zagotovitev 



PR\817540SL.doc 7/13 PE441.207v02-00

SL

namene obstoječih temeljnih aktov, ki se 
sklicujejo na navedeni člen.

prehoda z ureditve iz Sklepa 1999/468/ES 
na ureditev iz te uredbe začasno 
uporabljati postopki iz te uredbe, če se v 
obstoječi zakonodaji javlja sklicevanje na 
postopke iz Sklepa, razen na regulativni 
postopek s pregledom iz člena 5a Sklepa, 
ki bi se moral začasno uporabljati še 
naprej.

Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba zapisati, da je prehodna ureditev iz člena 10 predloga zgolj tehnična rešitev, ki 
ne bo vplivala na potrebno prilagoditev posameznih aktov pravnega reda.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Zgornja prilagoditev bi se morala 
prednostno uporabljati za tista politična 
področja, za katera ni veljal člen 251 
Pogodbe o ustanovitvi Evropski skupnosti, 
zdaj pa se zanje uporablja redni 
zakonodajni postopek.

Or. en

Obrazložitev

Do prednostne prilagoditve določbam o delegiranih in izvedbenih aktov bi moralo priti na 
tistih političnih področjih, ki prej niso spadala v soodločanje, zdaj pa so del rednega 
zakonodajnega postopka.

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 

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

uporabljajo, k a d a r  je v pravno 
zavezujočem aktu Unije (v nadaljnjem 
besedilu: temeljni akt) izražena potreba po 
enotnih pogojih izvajanja in je določeno, 
da države članice nadzirajo sprejetje 
izvedbenih aktov Komisije

Or. en

Obrazložitev

Zapis tega člena bi moral jasno odražati, da člen 291 PDEU Parlamentu in Svetu prepušča, 
da opredelita, kdaj so za izvedbo aktov, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku, 
potrebni enotni pogoji in se torej na Komisijo prenesejo izvedbena pooblastila, ter da 
odločita, kako bodo države članice nadzirale izvajanje teh izvedbenih pooblastil.

Predlog spremembe 6

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, Komisija ne sprejme 
osnutka ukrepov. Predsednik lahko
odboru predloži osnutek ukrepov v 
ponovno obravnavo ali predloži 
spremenjeno različico osnutka ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Izvedbeni ukrepi se lahko po postopku pregleda sprejmejo samo, če se je s tem strinjal odbor.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija dokumente iz točk (c) in (e) 
odstavka 1 uradno posreduje Evropskemu 
parlamentu in Svetu istočasno, kot to stori 
za člane odbora.
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Or. en

Obrazložitev

Osnutki ukrepov, predloženi odboru, vključno z vsemi naknadnimi spremembami, in njihov 
dokončni osnutek ne smejo biti zgolj dostopni zakonodajalcu, ampak mora biti ta obveščen 
takoj, ko so na voljo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Evropski parlament in Svet lahko 
Komisijo kadar koli opozorita, da po 
njunem mnenju osnutek izvedbenega akta 
presega izvedbena pooblastila, določena v 
temeljnem aktu. V tem primeru Komisija 
osnutek ponovno prouči, Evropski 
parlament, Svet in odbor pa obvesti o 
ukrepih, ki jih namerava sprejeti, in 
razlogih zanje.

Or. en

Obrazložitev

Pravico do pregleda, ki jo je prej določal člen 8 sklepa o komitologiji, potrebujeta oba 
sozakonodajalca, da lahko že v zgodnji fazi Komisijo opozorita, da po njunem mnenju osnutek 
izvedbenega akta presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditev obstoječih aktov
Komisija najkasneje do 31. decembra 
2012 pregleda temeljne akte, sprejete pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, in ugotovi, 
katere je treba prilagoditi novim pravilom 
o delegiranih in izvedbenih pooblastilih iz 
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členov 290 in 291 PDEU. O pregledu in 
njegovem napredku redno poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Poročilo Komisije po potrebi vsebuje 
zakonodajne predloge. Prilagoditev se 
prednostno uporablja za tista politična 
področja, za katera ni veljal člen 251 
Pogodbe o ustanovitvi Evropski skupnosti, 
zdaj pa se zanje uporablja redni 
zakonodajni postopek.

Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba zapisati, da je prehodna ureditev iz člena 10 predloga zgolj tehnična rešitev, ki 
ne bo vplivala na potrebno prilagoditev posameznih aktov pravnega reda. Do prednostne 
prilagoditve določbam o delegiranih in izvedbenih aktov bi moralo priti na tistih političnih 
področjih, ki prej niso spadala v soodločanje, zdaj pa so del rednega zakonodajnega 
postopka.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditev obstoječih temeljnih aktov Prehodni ukrepi, ki se uporabljajo za 
obstoječe temeljne akte

Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba zapisati, da je prehodna ureditev iz člena 10 predloga zgolj tehnična rešitev, ki 
ne bo vplivala na potrebno prilagoditev posameznih aktov pravnega reda.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je v temeljnih aktih, sprejetih pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, določeno 

Do prilagoditve temeljnih aktov, sprejetih 
pred začetkom veljavnosti te uredbe v 
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izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije v 
skladu s Sklepom 1999/468/ES, se 
uporabijo naslednja pravila: 

skladu s členom 9a, in če je v teh aktih 
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;

(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 
svetovalni postopek 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 člena 7 in 
8 Sklepa 1999/468/ES, se uporabi člen 8 te 
uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba zapisati, da je prehodna ureditev iz člena 10 predloga zgolj tehnična rešitev, ki 
ne bo vplivala na potrebno prilagoditev posameznih aktov pravnega reda.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
 Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en 

Obrazložitev

Jasno je treba zapisati, da je prehodna ureditev iz člena 10 predloga zgolj tehnična rešitev, ki 
ne bo vplivala na potrebno prilagoditev posameznih aktov pravnega reda.
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OBRAZLOŽITEV

Pogodba o delovanju Evropske unije razlikuje med delegiranimi (člen 290 PDEU) in 
izvedbenimi akti (člen 291 PDEU). Za prve, ki so po naravi praktično zakonodajni, velja 
nadzor, ki ga za vsak primer posebej določi zakonodajalec Unije. O tej zadevi je Parlament 
resolucijo sprejel 5. maja 20101 ("pristojnost zakonodajnega pooblastila"). Druge, torej 
izvedbene akte, Pogodba opredeljuje kot izjemo od pravila, pri čemer so države članice 
pristojne za sprejetje vseh ukrepov notranjega prava, ki so potrebni za izvajanje pravno 
zavezujočih aktov Unije. Glede na to izjemo velja, da če so za izvajanje pravno zavezujočih 
aktov Unije potrebni enotni pogoji, se s temi akti izvedbena pooblastila prenesejo na 
Komisijo2, države članice pa nadzirajo njihovo izvajanje3. Parlament je po rednem 
zakonodajnem postopku zdaj enako pristojen za določitev pravil in načel za ta nadzor4. 

Poročevalec načelno pozdravlja predlog, v tem osnutku poročila pa vseeno opredeli več točk, 
ki so po njegovem mnenju za Parlament izredno pomembne in bi jih bilo treba v zakonodajnih 
besedilih upoštevati. 

Prvič: treba je jasno določiti, da je samodejna prilagoditev obstoječih postopkov komitologije, 
ki jo Komisija predlaga v členu 10, zgolj prehoden ukrep, ki ne bo vplival na to, da je treba z 
zakonodajnim postopkom prilagoditi vsak akta posebej. Iz praktičnih razlogov in zaradi 
pravne varnosti bi bilo treba prilagoditev izvesti v določenem času, da bi vse udeležene 
institucije dejansko v prakso prenesle spremembe, ki jih je v pravni okvir Unije vnesla 
Lizbonska pogodba (glej predloge sprememb 3, 4, 9, 10 in 11).

Drugič: po mnenju poročevalca je obveščanje Parlamenta in Sveta izredno pomembno.  Ker je 
odločitev o tem, ali so delegirani in/ali izvedbeni akti dejansko potrebni, odvisna od 
zakonodajalca in ker ta določi kontrolne mehanizme, ki se bodo uporabljali za eno ali drugo 
ureditev (v predlogu, ki ga obravnavamo tu, za izvedbene akte), je prav, da Komisija 
Parlament in Svet obvešča o tem, kako izvedbena pooblastila izvršuje.  Zato bi bilo prav, da 
se Parlamentu in Svetu pošljejo osnutki izvedbenih aktov (vključno z vsemi naknadnimi 
spremembami) (glej predlog spremembe 7). Na ta način bo eden ali drugi od 
sozakonodajalcev lahko kar najhitreje sporočil, da po njegovem mnenju osnutek izvedbenega 
akta presega izvedbena pooblastila, ki jih je Komisija dobila s temeljnim aktom. Komisija bi 
potem morala zakonodajalca nujno obvestiti o ukrepih, ki jih namerava sprejeti v zvezi z 
opozorilom Parlamenta ali Sveta, pri tem pa bi morala tudi navesti razloge za izbiro tega ali 
onega ukrepa (glej predloga spremembe 2 in 8).

Tretjič: poročevalec želi, da se jasno opredeli, kdaj so merila za izbiro postopka pregleda ali 
svetovalnega postopka "zavezujoča" za zakonodajalca (glej predlog spremembe 1). 

Poročevalec bi rad opozoril na izrecen zapis v Pogodbi in diskrecijsko pravico, ki je lastna 
vlogi zakonodajalca, da opredeli to, ali so pogoji izpolnjeni ali ne. Prav tako bi morala uredba 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010
2 V nekaterih izjemnih primerih (člena 24 in 26 EU) se ta pooblastila lahko podelijo Svetu.
3 Člen 291(1), (2) in (3) PDEU
4 Člen 291(3) PDEU.
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dopuščati, da nekateri izvedbeni akti ne morejo biti zavezujoči (glej predlog spremembe 5).

Osnutek poročila obravnava še vprašanje posledic za Komisijo, če odbor ne da mnenja (glej 
predlog spremembe 6).


