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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da se predpisi v Evropski uniji sprejemajo tudi pod zakonodajno ravnjo, tj. v 
aktih za oblikovanje in izvajanje zakonodajnih aktov, in da je treba zagotoviti pravilno 
uporabo Pogodbe in s tem zadostno raven demokratične legitimnosti tudi za te akte;

2. poudarja, da bi bilo treba delegirane in izvedbene akte omejiti na vprašanja, ki so 
izključno tehnične in/ali upravne narave: politične teme bi morale biti obravnavane ločeno 
v okviru demokratičnega in preglednega postopka soodločanja, ki je dostopen evropskim 
državljanom.

3. opozarja, da delegirani in izvedbeni akti v skladu s členoma 290 in 291 Pogodbe služijo 
različnim potrebam in se zato ne smejo zamenjevati; meni, da sta razmejitev delegiranih 
in izvedbenih aktov ter pravilna in najprimernejša izbira določb, ki jih je treba vključiti v 
temeljni akt, pomembno politično vprašanje, ki bi ga morali poročevalci in poročevalci v 
senci obravnavati v zgodnji fazi priprave osnutkov zakonodajnih poročil s pomočjo 
sekretariatov odborov in zlasti pravne službe;

4. poziva Komisijo, naj predlaga sklop natančnih medinstitucionalnih meril za uporabo 
delegiranih in izvedbenih aktov, vključno z mehanizmi za revizijo, na vseh ravneh 
sprejemanja odločitev, katerih rezultat so ti akti;

5. poudarja, da ima Parlament čedalje več težav pri pogajanjih s Svetom, ker ta ni pripravljen 
upoštevati uporabe delegiranih aktov ter ker bi bilo kljub dejstvu, da je lahko možnost, da 
se v temeljni akt vključijo vsi potrebni elementi, ki omogočajo zgolj uporabo izvedbenih 
aktov, pravno utemeljena, ta pristop v nekaterih primerih, kot so sektorji, v katerih se 
tehnologija še vedno razvija, izredno težko uporabiti in bi lahko v številnih primerih vodil 
do zakonodajnih aktov, ki ne bi bili skladni z načeli boljše priprave zakonodaje v EU; zato 
poziva Komisijo kot varuhinjo pogodb, naj izpolni svoje obveznosti v skladu s členoma 
290 in 291 Lizbonske pogodbe in med pogajanji s Svetom v celoti podpre Parlament pri 
uveljavljanju njegovih pravic; 

6. meni, da bi bilo za okrepitev položaja poročevalcev Parlamenta v zakonodajnih pogajanjih 
treba pogosteje uporabiti možnost, da se v skladu s členom 37a Poslovnika zaprosi za 
mnenje Odbor za pravne zadeve;

7. izraža zaskrbljenost zaradi izvajanja prilagoditev v sedanjem kontekstu nenaklonjenosti 
Sveta do uporabe delegiranih aktov, saj lahko vodi do tega, da bo Parlament izgubil 
pravico do nadzora in pregleda, če ukrepi po regulativnem postopku s pregledom 
postanejo izvedbeni akti v primeru pomembnih in politično občutljivih zakonodajnih 
aktov, na primer povezanih z varnostjo; zato poziva Komisijo in Svet, naj spoštujeta 
Pogodbo in njene cilje ter zagotovita demokratični nadzor prek pravice Parlamenta do 
delegiranih aktov;

8. poudarja, da se na mnogih pravnih področjih, kot je prevoz, izkaže, da lahko vprašanja, ki 
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na prvi pogled delujejo kot pretežno tehnična, vodijo do političnih odločitev s 
pomembnimi posledicami; zato poudarja, da bi bilo treba za zagotavljanje demokratične 
legitimnosti skozi celoten zakonodajni postopek EU Parlamentu zagotoviti zadostno 
strokovno znanje za samostojno izvajanje pravice do pregleda; 

9. poudarja pomen sodelovanja Parlamenta v pripravljalni fazi delegiranih aktov, saj bi glede 
na omejen čas in vire, ki so na voljo za nadzor nad delegiranimi akti na ravni odbora, 
lahko bilo Parlamentu brez ustreznega spremljanja njihove pripravljalne faze in 
potrebnega strokovnega znanja za oceno njihove vsebine oteženo pravilno izvajanje 
nadzora nad njimi; 

10. poziva Komisijo, naj nacionalnim strokovnjakom in strokovnjakom Parlamenta zagotovi 
enak obseg informacij in enako raven preglednosti;

11. vztraja, da bi morali v primeru prilagoditve zakonodajnega akta Lizbonski pogodbi tisti 
ukrepi, ki so bili prej predmet regulativnega postopka s pregledom, postati delegirani akti, 
ne pa izvedbeni akti, razen v izjemnih utemeljenih primerih. 
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