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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o boljši zakonodaji, subsidiarnosti, sorazmernosti in pametnih predpisih
(2011/2029(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje1,

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 15. decembra 2010 o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o državljanski pobudi2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. februarja 2010 o revidiranem okvirnem 
sporazumu med Evropskim parlamentom in Komisijo za naslednje zakonodajno obdobje3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. septembra 2010 o boljši pripravi zakonodaje – 15. 
letno poročilo Evropske komisije o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu 
s členom 9 Protokola (2009/2142(INI))4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o 26. letnem poročilu o 
spremljanju uporabe prava Evropske unije5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne X. maja 2011 o zagotavljanju neodvisnih ocen 
učinka6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne X. julija 2011 o 27. letnem poročilu Komisije o 
nadzoru uporabe prava EU7,

– ob upoštevanju političnih smernic za novo Komisijo, ki jih je 3. septembra 2009 predstavil 
predsednik Komisije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o pametni pravni ureditvi v Evropski uniji 
(KOM(2010)0543),

– ob upoštevanju poročila Komisije o subsidiarnosti in sorazmernosti (Sedemnajsto poročilo 
o boljši pripravi zakonodaje, 2009) (KOM(2010)0547),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z naslovom „Tretji strateški pregled boljše pravne 
ureditve v Evropski uniji“ (KOM(2009)0015),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom „Zmanjševanje 
administrativnih bremen v Evropski uniji – Priloga k 3. strateškemu pregledu boljše 
zakonodaje“ (KOM(2009)0016),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom „Tretje poročilo o napredku 

                                               
1 UL C 321 E, 31.12.2003, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0480.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0009. 
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0311. 
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0437.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0XXX.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0XXX.



PE458.789v01-00 4/10 PR\857812SL.doc

SL

strategije za poenostavitev zakonodajnega okolja“ (KOM(2009)0017),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akcijski program za zmanjševanje 
upravnih obremenitev v Evropski uniji – Načrti za posamezna področja in ukrepi za leto 
2009“ (KOM(2009)0544),

– ob upoštevanju poročila skupine neodvisnih zainteresiranih strani na visoki ravni za 
upravna bremena z dne 17. septembra 2009,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenčnost o pametni pravni ureditvi z 
dne X. maja 2011,

– ob upoštevanju poročila z naslovom „Pametna pravna ureditev: bolj čista, poštena in 
konkurenčna Evropska unija“, ki so ga leta 2010 predstavile vlade Danske, Nizozemske in 
Združenega kraljestva, 

– ob upoštevanju brošure z naslovom „Izberimo rast – zakaj potrebujemo reformo za 
sprostitev potenciala Evrope“, ki jo je leta 2011 objavila vlada Združenega kraljestva,

– ob upoštevanju pisma z dne 18. marca 2011 devetih vodij držav in vlad predsednikoma 
Sveta in Komisije o spodbujanju rasti v Evropi,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov in Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2011),

A. ker je bil načrt za pametno pravno ureditev uveden kot del strategije EU 2020, katere cilj 
je, da se do leta 2020 doseže „pametna, trajnostna in vključujoča rast“, prvenstveno z 
zmanjševanjem upravnih bremen za podjetja z zagotavljanjem izboljšane kakovosti in s 
poenostavitvijo veljavne zakonodaje EU, 

B. ker je za pravilno delovanje Evropske unije in ustrezno prilagoditev dejavnosti njenih 
institucij pričakovanjem državljanov, podjetij na enotnem trgu ter nacionalnih in lokalnih 
uprav potrebna pravilna uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti; ker je treba 
zagotoviti, da se odločitve sprejemajo v kar najtesnejši povezavi z državljani,

C. ker je treba vprašanje boljše priprave zakonodaje obravnavati ne le v okviru 
zakonodajnega programa Komisije, ampak tudi pod širšim zornim kotom, povezanim s 
stalnim izvajanjem novih prvin Lizbonske pogodbe, ki vplivajo na zakonodajne postopke,

D. ker Lizbonska pogodba na novo ureja razmerje moči med evropskimi institucijami, 
Parlament pa obravnava kot enakovreden Svetu v procesu sprejemanja zakonodaje po 
rednem zakonodajnem postopku,

E. ker je bistvenega pomena, da se pri pripravi zakonodajnih aktov (vključno z ocenami 
učinka) opravijo posvetovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi, zlasti z malimi in 
srednjimi podjetji,

F. ker je cilj programa za zmanjšanje upravnih bremen, izhajajočih iz zakonodaje Evropske 
unije, ki se izvaja od leta 2005, zmanjšati bremena za 25 % do leta 2012, kar bi bilo enako 
1,4 % povečanju ravni BDP, 



PR\857812SL.doc 5/10 PE458.789v01-00

SL

G. čeprav je Komisija predlagala ukrepe za zmanjševanje upravnih bremen, ki presegajo 
zastavljeni cilj, pa morata Parlament in Svet še sprejeti predhodne ukrepe, ki ustrezajo 
približno četrtini cilja 25 %; 

H. ker je eden od ključnih delov tega programa referenčna meritev upravnih stroškov, ki 
temelji na tako imenovanem modelu standardnih stroškov,

I. ker tehnike prenovitve in kodifikacije, namenjene poenostavitvi in kodifikaciji veljavne 
zakonodaje, omogočajo boljšo razumljivost in večjo skladnost sprememb, ki se izvajajo,

J. ker je bistvenega pomena, da države članice pravilno in pravočasno izvajajo direktive 
Evropske unije, in ker se pri izvajanju še vedno pojavljajo pretirano natančni predpisi (po 
ang. „goldplating“), ki uvajajo bremena, ki presegajo zahteve evropske zakonodaje,

K. ker razhajanja zaradi razlik pri izvajanju prinašajo velik izziv za učinkovito in smotrno 
delovanje enotnega trga, kar povzroča, da se države članice glede izvajanja delijo na troje: 
tiste, ki nepravilno, nepopolno ali netočno izvajajo zakonodajo, kar škoduje evropskim 
podjetjem in potrošnikom, saj preprečuje nadaljnjo rast;

L. ker je bil test MSP uveden z aktom za mala podjetja, vendar se ga je do zdaj uporabljalo v 
manjšini možnih primerov,

M. ker je podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič na izmenjavi mnenj na seji Odbora za 
pravne zadeve 27. januarja 2011 izrazil trdno zavezanost načrtu za pametno pravno 
ureditev,

Splošne ugotovitve

1. poudarja, da je treba oblikovati enostavno in pregledno zakonodajo, ki bo dostopa in 
zlahka razumljiva;

2. odločno poudarja, da mora biti načrt za pametno pravno ureditev ključen pri premisleku 
na vsaki stopnji zakonodajnega postopka, od začetnega načrtovanja do izvajanja in 
ovrednotenja; 

3. poudarja, da imajo vsi evropski institucionalni dejavniki vlogo pri spodbujanju in 
zagotavljanju boljše zakonodaje, v skladu z načeli in smernicami iz načrta za pametno 
pravno ureditev in medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje; meni, da 
bi morale vse vpletene strani pokazati obnovljeno zavezanost tem načelom;

4. spodbuja prihodnja predsedstva in Komisijo, naj začnejo postopek ponovnih pogajanj o 
medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje; opozarja na točke iz 
resolucije z dne 9. februarja 2010 o okvirnem sporazumu o odnosih med Parlamentom in 
Komisijo, ki so pomembne za to vprašanje, zlasti na skupno zavezo obeh institucij, da se 
bosta dogovorili o glavnih spremembah pri pripravah na prihodnja pogajanja s Svetom 
ministrov o prilagoditvi medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje 
novim določbam Lizbonske pogodbe;

Zmanjševanje upravnih bremen in zagotavljanje pravilnega izvajanja

5. je zaskrbljen, da program za zmanjševanje upravnih bremen morda ne bo dosegel cilja 
zmanjšanja upravnih bremen za 25 % do leta 2012, deloma zaradi nepripravljenosti 
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Parlamenta in Sveta, da bi obravnavala in odobrila predlagane ukrepe; je v tej zvezi 
seznanjen z vrednostjo pogostejše uporabe hitrih postopkov za sprejem teh predlogov; se 
zavezuje, da bo nemudoma obravnaval zakonodajne predloge v zvezi s temi ukrepi, Svet 
pa poziva, naj stori vse za sprejetje odločitev o zmanjšanju upravnih bremen, opredeljenih 
v programu;

6. spodbuja skupino neodvisnih zainteresiranih strani na visoki ravni za upravna bremena, 
naj začne dvostransko razpravo z malimi in srednjimi podjetji iz vse Evrope, da opredelijo 
zapreke, ki se jih najpogosteje omenja, ker preprečujejo trgovanje z drugimi državami 
članicami enotnega trga, ter predlagajo ukrepe za odstranitev teh zaprek za povečano rast; 

7. poudarja, da se mora program nadaljevati po letu 2012 skozi celotni mandat sedanje 
Komisije ter da morajo biti cilji določeni bolj smelo, področje uporabe pa razširjeno, kar 
bi programu omogočilo, da se razširi izven zgolj upravnih bremen in obravnava 
zakonodajna bremena in stroške, ki izhajajo iz zakonodaje EU kot celote, vključno z 
zakonodajnimi „motnjami“;

8. opozarja, da je za uspešno uresničevanje sedanjih in prihodnjih programov za 
zmanjševanje upravnih bremen potrebno dejavno sodelovanje Komisije z državami 
članicami, da se preprečijo različne razlage in pretirana natančnost („goldplating“) pri 
izvajanju zakonodaje (z dodajanjem strožjih zahtev za domačo izvršilno zakonodajo, ki ne 
izhaja iz prava EU);

9. poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo v zahteve za poročanje po izvajanju 
posebne zakonodaje za reševanje vprašanja pretirane natančnosti („goldplating“) več 
podatkov; meni, da bi lahko znatno zmanjšali razhajanja, če bi morale države članice 
pripraviti utemeljena mnenja, v katerih bi pojasnile svojo odločitev, da prekoračijo 
standarde iz direktiv, ki jih izvajajo;

10. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje z uresničevanjem smernic iz načrtov za zmanjševanje 
upravnih bremen za posamezna področja; 

Oblikovanje politike

11. poziva Komisijo k boljši uporabi belih knjig, v katerih so predstavljeni osnutki 
zakonodajnih predlogov za obravnavo; meni, da bi se s tem zmanjšala pogostost, s katero 
se predloge znatno, če ne popolnoma revidira med zakonodajnim postopkom; meni tudi, 
da bi to pomagalo pri ocenjevanju sorazmernosti predlagane zakonodaje, ki jo je pogosto 
težko oceniti, saj so v zeleni knjigi sprva predstavljeni samo okvirni predlogi; 

12. pozdravlja, da se je Komisija zavezala revidirati svoj postopek posvetovanja, in odobrava 
odločitev o podaljšanju minimalnega posvetovalnega obdobja na 12 tednov; vendar pa 
poudarja, da je treba bolje vključevati vse zainteresirane strani, in meni, da bi morala 
Komisija proučiti metode uvajanja vključujočih postopkov za večjo ozaveščenost; meni, 
da bi moral ta postopek vključevati določitev nacionalnih in evropskih zainteresiranih 
strani, pomembnih za ustrezna politična področja in predloge, ter jih poskušati neposredno 
vključiti v postopke posvetovanja; 

13. meni, da sedanje asimetrične metode in oblike posvetovanja ne spodbujajo vseh 
zainteresiranih strani k odgovoru; ugotavlja, da so anketiranci pogosto nezadovoljni z 
obliko in vsebino spletnih vprašalnikov; predlaga skupen pristop, ki bi vključeval 
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standarden obrazec za odgovore na posvetovanje, kar bi poenostavilo zadevo za 
anketirance in spodbujalo k bolj podrobni in utemeljeni izbiri odgovorov, ki bi zajemali 
vrsto potencialnih političnih tem in možnosti, o katerih se je posvetovalo; 

14. je zaskrbljen zaradi vse bolj zapletenih dokumentov o posvetovanjih in meni, da si je treba 
prizadevati za njihovo poenostavitev, tudi z večjo uporabo belih knjig, kar bi spodbujalo 
ustrezne zainteresirane strani k odgovoru, hkrati pa povečalo njihovo dostopnost za 
državljane; predlaga, naj Komisija prouči, ali bi se lahko uvedlo „test jasnosti“, s katerim 
bi se zagotovilo, da so dokumenti o posvetovanju lahko razumljivi in je na njih enostavno 
odgovoriti;

15. poudarja, da je treba jamčiti neodvisnost in verodostojnost analiz, ki jih opravi Komisija v 
ocenah učinka za zagotovitev skupnih ciljev načrta za pametno pravno ureditev in da je 
Parlament svoje stališče o vprašanju predstavil v svoji resoluciji z dne X. maja 2011; 

16. odločno podpira predlog, da je treba, kadar se z novimi zakoni uvaja nek strošek za 
podjetja, določiti enakovredne stroške, s katerimi se bo drugje zmanjšalo stroške 
predpisov; meni, da je to ključni vidik prihodnjih programov, ki bo zmanjšal bremena in 
izboljšal celotni zakonodajni okvir za podjetja;

17. poziva Komisijo, naj pri pripravi nove zakonodaje nameni izjemno pozornost 
morebitnemu učinku na mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj zahteva izvzetje 
malih in srednjih podjetjih iz ureditev, katerih določbe bi nesorazmerno vplivale nanje, če 
ni trdnih razlogov, zaradi katerih bi jih vključili v področje uporabe zakonodaje; odločno 
meni, da bi lahko imele take olajševalne določbe ugoden učinek na izvajanje in uporabo 
ureditve, zlasti za mala in mikropodjetja; 

18. v tej zvezi meni, da ima test MSP, ki je bil sprejet z aktom o malih podjetjih, ključno 
vlogo, in pričakuje, da ga bo Komisija polno uporabljala; poudarja, da mora Komisija 
zagotoviti usklajeno izvajanje testa MSP v vseh direktoratih Komisije, države članice pa 
spodbuja, naj vključijo podobne teste v svoje nacionalne postopke odločanja; 

Poenostavitev in naknadno ovrednotenje 

19. opozarja, da je večkrat pozval, naj direktive sistematično vsebujejo zavezujočo zahtevo, 
da morajo države članice pri prenosu direktiv v nacionalni pravni sistem pripraviti 
podrobno korelacijsko razpredelnico; poudarja tudi svoje stališče, da brez teh 
korelacijskih razpredelnic poročila ne bi smela biti uvrščena v osnutek dnevnega reda 
plenarnega zasedanja; 

20. poudarja, da mora biti sprememba veljavne zakonodaje vedno izvedena v obliki 
prenovitve; obenem priznava in spoštuje pravice Komisije v zakonodajnem postopku; 

21. pozdravlja širšo uporabo naknadnega ovrednotenja izvajane zakonodaje; vendar poudarja, 
da bi bilo treba takšno ovrednotenje uporabiti za vso zakonodajo, ne pa samo za ključna 
področja; v tej zvezi ugotavlja, da bi bilo treba obravnavati tudi izvršilne in delegirane 
akte; poziva Komisijo, naj razširi naknadno ovrednotenje na vsa področja politike, ter 
predlaga, da bi lahko bile klavzule o časovni omejitvi za izvrševanje pregledov uporabne 
kot sredstvo jamčenja, da je veljavna ureditev še vedno nujna in sorazmerna; 

Zagotavljanje vodstva in stalnega nadzora 
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22. pozdravlja osebno podporo predsednika Komisije načrtu za pametno pravno ureditev; 
meni, da je vprašanje dovolj pomembno, da potrebuje resnično politično vodstvo 
Komisije, zato da bo ostalo visoko na političnem dnevnem redu, in v tej zvezi predlaga, 
naj se ga obravnava kot ključni del portfelja enega od kolegijev komisarjev; je seznanjen, 
da bi Parlament moral proučiti metode za povečanje pomena boljše priprave zakonodaje v 
odborih, in meni, da bi bilo treba dodatno razmisliti o uporabi sej med odbori za 
obravnavo tega vprašanja; 

23. se zavezuje, da bo pozorno spremljal, kako bo Komisija izvajala načrt za pametno pravno 
ureditev, in pozdravlja poročilo o napredku, načrtovano za drugo polovico leta 2012; 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Splošne ugotovitve

Splošne ugotovitve

Sporočilo o pametni pravni ureditvi razširja sklepe predsedstva Evropskega sveta s pomladi 
2007 o prenovljeni lizbonski strategiji za rast in delovna mesta in politične smernice 
predsednika Komisije Joseja Manuela Barroso, v katerih predlaga, naj se lizbonsko strategijo 
spremeni v strategijo EU 2020, ki bi poudarila konkurenčnost in zmanjševanje upravnega 
bremena s pametno pravno ureditvijo, s čimer bi dosegli, da bi trgi delovali za ljudi, in z jasno 
osredotočenostjo na javnih posvetovanjih, ocenah učinkov, komitologiji in poenostavitvi 
veljavne zakonodaje.

Na videz bi lahko vse to opisali kot samo preimenovanje obstoječega načrta za boljšo pravno 
ureditev, vendar pa je treba uvrstitev teh vprašanj višje na dnevni red vseeno pozdraviti, 
Parlament pa mora skupaj z drugimi evropskimi institucijami in državami članicami 
prispevati svoje, da zagotovi ohranjanje pridobljenega zagona in za pospešitev dejavnosti na 
vseh ustreznih področjih.

Nacionalni parlamenti

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 so nacionalni parlamenti 
pridobili večjo vlogo pri zagotavljanju spoštovanja načela subsidiarnosti. Medtem ko je bilo 
poslano veliko prispevkov in utemeljenih mnenj, pa razdelava in natančna ureditev te nove 
naloge, zlasti področja delovanja in vsebine prispevkov, še ni dokončana. 

Ker se sporočilo Komisije o subsidiarnosti in sorazmernosti nanaša na leto 2009, je novost iz 
Lizbonske pogodbe v ustreznem obdobju učinkovala zgolj en mesec. Parlament je do zdaj 
prejel več kot 300 prispevkov nacionalnih parlamentov in bilo bi primerno, da ob tej 
priložnosti sporoči svoje mnenje o učinkovitosti delovanja sistemov, uvedenih v Parlamentu 
za sprejem te novosti, opredeli pomanjkljivosti in predlaga izboljšanja.

Zmanjševanje upravnih bremen in zagotavljanje pravilnega izvajanja

Zdi se zelo malo verjetno, da bomo dosegli cilj programa za zmanjševanje upravnih bremen 
(25 % do leta 2012) brez povečane zavezanosti in ukrepov. Že sprejete ukrepe je torej treba 
okrepiti ter biti bolj ambiciozen. Vse udeležene zainteresirane strani morajo okrepiti svoje 
delovanje za dosego cilja 25 odstotkov, pa tudi za zmanjševanje stroškov predpisov med 
mandatom Komisije, pa tudi po letu 2014.

Razlike v razlagi ter pretirana natančnost zakonodaje („goldplating“) sta glavni vprašanji, ki 
ju je treba obravnavati; predvsem ju morajo obravnavati države članice same pri izvajanju in 
prenosu zakonodaje v nacionalno pravo, pa tudi Komisija kot varuhinja Pogodb. Države 
članice bi torej morale utemeljiti svojo odločitev, da uvedejo v svojo domačo zakonodajo 
zahteve, ki presegajo standarde iz zakonodaje EU, ki se jo izvaja. 

Oblikovanje politike
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Predlogi za zakonodajo EU bi morali slediti temeljiti pripravljalni fazi, v kateri Komisija 
predstavi belo knjigo, opravljena so obširna in vključujoča posvetovanja in ocene učinka, kar
bi moralo biti obvezno. Vedno je treba obravnavati učinke za mala in srednja podjetja, saj 
imajo zakonodajne zahteve zanje močnejše posledice, kot za večje družbe.

Poenostavitev in naknadno ovrednotenje 

Ponovno je treba poudariti, da morajo prenos direktiv v državah članicah spremljati 
korelacijske razpredelnice in Parlament bi moral biti inovativen pri snovanju pobud s katerimi 
bi se zagotovilo, da se bo to uresničilo pri vseh predpisih. 

Program Komisije za poenostavitev bi se moral bolj osredotočiti na tehniki prenovitve, 
zagotoviti pa je treba tudi stalno ocenjevanje veljavne zakonodaje, pri čimer so bo ugotovilo, 
ali jo je treba poenostaviti in v nekaterih primerih morda celo odpraviti.

Zagotavljanje vodstva in stalnega nadzora 

Potrebno je resnično politično vodstvo vseh institucij in držav članic, da se okrepi načrt za 
pametno pravno ureditev, pri čimer ima Komisija osrednjo vlogo pri ohranjanju te teme 
visoko na političnem programu. Vprašanje bi torej moralo biti vključeno v portfelj enega od 
komisarjev. 

Hkrati bi moral Parlament proučiti metode za povečanje zavezanosti pametni pravni ureditvi, 
na primer uporabo sej med odbori. 

Komisija bo predstavila svoje poročilo o napredku načrta za pametno pravno ureditev v drugi 
polovici 2012. Parlament mora zagotoviti, da bo natančno spremljal vsak vidik tega področja. 


