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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremljanju prenosa zakonodajnih pooblastil in nadzoru držav članic nad izvajanjem 
izvedbenih pooblastil Komisije
(2012/2323(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice 
nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1,

– ob upoštevanju skupnega dogovora o delegiranih aktih, ki ga je konferenca predsednikov 
potrdila 3. marca 2011,

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in 
Evropsko komisijo2, zlasti točke 15 in Priloge I,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 5. septembra 2012 v zadevi C-355/10, Evropski 
parlament proti Svetu (še ni objavljena), in tekoče zadeve C-427/12, Komisija proti 
Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o pristojnosti zakonodajnega 
pooblastila3,

– ob upoštevanju pisma predsednika Parlamenta predsedniku Sveta z dne 8. februarja 2013 
o pomanjkanju napredka v Svetu,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za razvoj, Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, 
Odbora za promet in turizem, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za 
ribištvo ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
(A7-0000/2013),

A. ker je Lizbonska pogodba uvedla možnost, da Parlament in Svet („zakonodajalec“) del 
svojih pooblastil v zakonodajnem aktu („temeljnem aktu“) preneseta na Komisijo; ker je 
prenos pooblastila zahtevno dejanje, pri katerem je Komisiji naročeno, naj izvrši 
pooblastilo, ki je lastno vlogi zakonodajalca; ker mora biti zato izhodišče pri preučitvi 
prenosa vedno svoboda zakonodajalca; ker je v skladu z ustaljeno sodno prakso za 
sprejemanje pravil, ki so bistvena za predvideno področje, zadolžen zakonodajalec; ker se 
zato pooblastilo lahko prenese le za dopolnitev ali spremembo delov zakonodajnega akta, 

                                               
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
2 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
3 UL C 81 E, 15.3.2011, str. 6.
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ki niso bistveni; ker bodo delegirani akti, ki jih bo na tej podlagi sprejela Komisija, 
nezakonodajni akti splošnega področja uporabe; ker mora temeljni akt izrecno 
opredeljevati cilje, vsebino, področje uporabe in trajanje prenosa pooblastila ter tudi 
določati pogoje tega prenosa;

B. ker so za določitev praktičnih ureditev ter usklajenih pojasnil in prednostnih izbir, ki se 
uporabljajo za prenos zakonodajnih pooblastil v skladu s členom 290 PDEU, Parlament, 
Svet in Komisija sprejeli skupni dogovor o delegiranih aktih, da bi se prenesena 
pooblastila lažje izvajala ter da bi Evropski parlament in Svet ta pooblastila učinkovito 
nadzorovala;

C. ker Pogodbi določata, da države članice sprejmejo vse ukrepe nacionalnega prava, ki so 
potrebni za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije; ker se, če so potrebni enotni pogoji 
za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije, s temi akti na Komisijo (in v nekaterih 
izjemnih primerih na Svet) prenesejo izvedbena pooblastila, kot je določeno v členu 291 
PDEU; ker se, če temeljni akt zahteva, da morajo države članice nadzirati Komisijo pri 
sprejemanju izvedbenih aktov, s temi akti na Komisijo prenesejo ta izvedbena pooblastila 
v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011; ker je bila v izjavi, priloženi tej uredbi, ključna 
zaveza Komisije, da se v tem zakonodajnem obdobju nujno dokonča usklajevanje 
pravnega reda z novim sistemom delegiranih in izvedbenih aktov, vključno s temeljnimi 
akti, ki se nanašajo na regulativni postopek s pregledom; 

D. ker je zakonodajalec tisti, ki mora za vsak posamezen primer določiti, kako podroben bo 
vsak zakonodajni akt, in posledično, ali bo treba prenesti pooblastila na Komisijo, da 
sprejme delegirane akte, in ali bo potrebno, da se s pooblastili zagotovijo enaki pogoji za 
izvajanje zakonodajnega akta; ker prenos teh delegiranih in izvedbenih pooblastil ni nikoli 
obvezen; ker pa bi bilo treba možnost prenosa preučiti, kadar sta potrebni prožnost in 
učinkovitost ter kadar ju ni mogoče doseči z rednim zakonodajnim postopkom; ker mora 
odločitev o prenosu delegiranih ali izvedbenih pooblastil temeljiti na objektivnih 
dejavnikih, ki morajo omogočati sodno presojo sprejete rešitve;

E. ker si institucije v zakonodajnih pogajanjih o številnih dokumentih različno razlagajo 
določene zadeve; ker lahko v skladu s členom 37a  Poslovnika parlamentarni odbori pri 
preučevanju predloga, ki vključuje delegirane akte, prosijo za mnenje Odbor za pravne 
zadeve; ker je konferenca predsednikov dne 13. januarja 2012 podprla skupno stališče, 
19. aprila 2012 pa horizontalni pristop, ki ga morajo uporabljati posamezni odbori, da bi 
presegli razhajanja v mnenjih;ker mora Parlament to skupno stališče nadalje razviti, in 
sicer z določitvijo lastnih meril za uporabo členov 290 in 291 PDEU ter s prizadevanjem, 
da doseže soglasje glede teh meril s Svetom in Komisijo; 

1. meni, da bi moral Parlament pri uporabi členov 290 in 291 PDEU upoštevati naslednja 
merila:

 o tem, ali je ukrep zavezujoč ali nezavezujoč, se je treba odločiti na osnovi njegove narave 
in vsebine; v skladu s členom 290 PDEU je mogoče prenesti samo pooblastilo za 
sprejemanje pravno zavezujočih ukrepov;

 Komisija lahko zakonodajne akte spreminja samo z delegiranimi akti; to vključuje tudi 
spremembe prilog, saj so sestavni del zakonodajnega akta; priloge se ne smejo dodajati ali 
črtati, zato da bi sprožili uporabo delegiranih aktov ali se ji izognili; če zakonodajalec 
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meni, da bi moralo biti besedilo sestavni del temeljnega akta, se lahko odloči, da to 
besedilo vključi v prilogo;

 ukrepi, namenjeni podrobnejši določitvi natančne vsebine obveznosti, navedenih v 
zakonodajnem aktu, so zasnovani tako, da temeljni akt dopolnjujejo z nebistvenimi 
elementi; 

 ukrepe, ki vodijo do izbire prednostih nalog, ciljev ali pričakovanih rezultatov, bi bilo 
treba sprejemati z delegiranimi akti, če se zakonodajalec odloči, da jih ne bo vključil v 
sam zakonodajni akt;

 ukrepi, zasnovani tako, da določajo (dodatne) pogoje, merila ali zahteve, ki jih je treba 
upoštevati, njihovo izpolnjevanje pa morajo zagotavljati države članice oziroma druge 
osebe ali subjekti, ki so neposredno povezani z zakonodajo, po definiciji spremenijo 
vsebino zakonodaje in dodajo nova pravila, ki se splošno uporabljajo; posledično je 
oblikovanje takšnih dodatnih pravil ali meril mogoče doseči samo z delegiranim aktom; 
nasprotno pa je izvajanje pravil ali meril, ki so že določena v temeljnem aktu (ali bodočem 
delegiranem aktu) ter ne spreminjajo vsebine pravic ali obveznosti, ki iz njega izhajajo, in 
ne sprejemajo nadaljnjih političnih odločitev, mogoče zagotoviti z izvedbenimi akti; 

 Komisija lahko pod določenimi pogoji sprejme dodatna zavezujoča pravila s splošnim 
področjem uporabe, ki vplivajo na vsebino pravic ali obveznosti, določenih v temeljnem 
aktu; ti ukrepi po definiciji dopolnjujejo tiste, določene v temeljnem aktu, in dodatno 
opredeljujejo politiko Unije; to se lahko doseže samo z delegiranim aktom;

 ukrep, ki določa vrsto informacij, ki jih je treba navajati v skladu s temeljnim aktom (tj. 
natančno vsebino informacij), navadno dopolnjuje obveznost navajanja informacij in bi ga 
bilo treba izvesti z delegiranim aktom; 

 ukrep, ki določa ureditve za navajanje informacij (tj. obliko), navadno ne dopolnjuje 
obveznosti navajanja informacij; takšen ukrep omogoča enotno izvajanje; zato bi ga bilo 
treba praviloma izvajati z izvedbenimi akti;

 ukrepi, ki določajo postopek (tj. način izvajanja ali uresničevanja), so glede na vsebino, 
kontekst in naravo določb iz temeljnega akta lahko delegirani ali izvedbeni akt (ali celo 
bistveni element temeljnega akta); ukrepi, ki določajo podrobnosti postopkov z namenom 
zagotoviti enake pogoje za izvajanje obveznosti iz temeljnega akta, bi morali na splošno 
biti izvedbeni akti;

 enako kot pri postopkih se za določanje metod (tj. načinov, kako se nekaj redno in 
sistematično počne) ali metodologije (tj. pravil, ki določajo metode) uporabljajo delegirani 
ali izvedbeni akti, odvisno od vsebine in konteksta;

 na splošno bi se morali delegirani akti uporabljati, kadar temeljni akt Komisiji dopušča 
precej svobodnega odločanja v zvezi z dopolnjevanjem zakonodajnega okvira, določenega 
v temeljnem aktu;

 dovoljenja so lahko ukrepi splošne uporabe; to so na primer odločitve v zvezi dovoljenjem 
ali prepovedjo vključitve določene snovi v hrano, kozmetične izdelke itd.; te odločitve so 
splošne, saj se tičejo vseh subjektov, ki želijo uporabiti to snov; če odločitev Komisije v 
celoti temelji na merilih iz temeljnega akta, gre v teh primerih za izvedbeni akt, razen če 
se je zakonodajalec odločil, da dovoljenje v obliki priloge ostane sestavni del temeljnega 
akta; če odločitev dodaja normativno vsebino, ki vpliva na vsebino pravic in obveznosti 
ter posledično temeljnemu aktu dodaja sekundarno politično usmeritev ali politične 
odločitve ter ga tako dopolnjuje, bi morala biti delegirani akt;

 zakonodajni akt lahko na Komisijo prenese samo pooblastilo za sprejemanje 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo; ukrepov za posamično uporabo zato ni 
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mogoče sprejemati z delegiranimi akti; akt s splošnim področjem uporabe je akt, ki določa 
pravila, ki naj bi veljala za nedoločeno število primerov uporabe;

 izvedbeni akti ne bi smeli dodajati političnih usmeritev, pooblastila, dodeljena Komisiji, 
pa slednji ne bi smela dopuščati veliko prostora za svobodno odločanje;

 ukrepi, ki pomenijo začasno odstopanje od pravil, ki so v temeljnem aktu določena za 
uporabo v posebnih razmerah, pod posebnimi jasno opredeljenimi pogoji in za omejeno 
časovno obdobje, ne spreminjajo ali dopolnjujejo temeljnega akta; zato bi jih bilo treba 
sprejeti z izvedbenimi akti; če pa ta pravila predstavljajo trajnejše odstopanje od pravil iz 
temeljnega akta, ki traja dlje od časovno omejenega obdobja, bi jih bilo treba sprejeti z 
delegiranimi akti;

2. poziva Komisijo in Svet, naj začneta pogajanja s Parlamentom, da bi dosegli sporazum o 
zgoraj omenjenih merilih; meni, da bi bilo to mogoče doseči v okviru pregleda 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje, ki bi vključeval takšna 
merila;

3. je zelo zaskrbljen, ker je usklajevanje pravnega reda z Lizbonsko pogodbo štiri leta po 
njenem začetku veljave le delno uresničeno; poziva Komisijo, naj predstavi morebitne 
preostale predloge za uskladitev; poziva predsedstvo Sveta, naj naredi, kar je v njegovi 
moči, da bi se pogovori o svežnjih, ki so trenutno ustavljeni v Svetu, vključno s predlogi 
na področju kmetijstva in ribolova, nadaljevali; meni, da bi morale biti vsaj vse zadeve, ki 
so se predhodno obravnavale z regulativnim postopkom s pregledom, zdaj usklajene s 
členom 290 PDEU;

4. izraža zaskrbljenost, ker bi lahko kljub dejstvu, da je to lahko v določenih primerih dobra 
rešitev, sistematično ohranjanje vseh elementov politike v temeljnem aktu sčasoma 
izničilo pomen člena 290 PDEU kot dragocenega sredstva za racionalizacijo 
zakonodajnega postopka, kar je bil njegov prvotni namen;

5. spodbuja svoje odbore, naj pozorno spremljajo uporabo delegiranih in izvedbenih aktov 
znotraj svojih področij odgovornosti;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom 
držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Namen tega poročila je podati pregled praktične uporabe členov 290 in 291 PDEU ter 
poročevalcem ponuditi številne praktične smernice za delo z delegiranimi in izvedbenimi akti. 
Parlament je do 18. julija 2013 prejel 69 delegiranih aktov (leta 2010 4, leta 2011 7, leta 2012 
38 in leta 2013 do zdaj 20), vključno z 64 delegiranimi uredbami, 2 delegiranima direktivama 
in 3 delegiranimi sklepi; do sedaj ni nobenemu delegiranemu aktu nasprotoval noben od obeh 
sozakonodajalcev.

Visoka pričakovanja v poročilih o prenosu zakonodajnih pooblastil in o uredbi o izvedbenih 
aktih leta 2010 in leta 2011 – pri katerih sem bil sam poročevalec – se niso uresničila, kot je 
bilo prvotno predvideno. Ti instrumenti so bili zasnovani, da bi dodatno izboljšali nadzor, ki 
ga izvajata sozakonodajalca sekundarne zakonodaje, in tako okrepili demokratično 
legitimnost teh aktov. Prizadevali so si tudi za večjo učinkovitost in nadaljnjo poenostavitev 
zakonodaje na evropski ravni.

Za pripravo na izdelavo tega poročila je bila oblikovana projektna skupina, v katero je bilo 
vključeno upravno osebje iz odborov, ki podajajo mnenja, in iz ustreznih parlamentarnih 
služb, poleg tega je bil pripravljen tudi delovni dokument, v katerem so bila na kratko 
predstavljena glavna vprašanja, ki se v grobem navezujejo na dve različni področji: 

1. Izbira med uporabo delegiranih ali izvedbenih aktov povzroča težave pri marsikaterem 
pogajanju o novih zakonodajnih predlogih Komisije in predlogih za prilagoditev 
veljavne zakonodaje Lizbonski pogodbi. 

2. Obstajajo številna vprašanja, povezana s pripravo in sprejetjem delegiranih aktov ter 
osnutkov izvedbenih aktov v Komisiji ter njihovo obravnavo v Evropskem 
parlamentu, vključno z različnimi načini, na katere Parlament izvaja svojo pravico do 
nadzora, sodelovanjem strokovnjakov ter oblikovanjem uspešnega in učinkovitega 
pretoka informacij med institucijami in v Parlamentu.

Razmejitev delegiranih in izvedbenih aktov ter pravilna in najprimernejša izbira določb, ki jih 
je treba vključiti v temeljni akt, so vprašanja, ki so postala sestavni del večine pogajanj o 
zakonodajnih predlogih. Zato predstavljam številne praktične predloge za zaščito posebnih 
pravic Parlamenta ter usmerjanje poslancev in osebja pri tem delu ob upoštevanju različnih 
stališč, ki jih je zavzel Parlament, „horizontalnega pristopa“, ki ga je podprla konferenca 
predsednikov, in rednih postopkov preverjanja, ki jih opravljajo parlamentarne službe.

S tem v zvezi je bistvenega pomena, da odbori pogosteje uporabljajo možnost, da v skladu s 
členom 37a Poslovnika za mnenje zaprosijo odbor JURI.

Cilj tega poročila je prečistiti delo, ki je bilo opravljeno tako na upravni kot na politični ravni 
v institucijah EU, s posebnim poudarkom na sozakonodajalcih in Komisiji ter vprašanjih, ki 
so se pojavila v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti v zadnjih štirih letih, obenem pa tem 
vprašanjem utreti pot, da postanejo del prihodnjega pregleda Medinstitucionalnega sporazuma 
o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2003.


