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Spoštovani gospod predsednik

V pismu z dne 2. junija 2008 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 35(2) Poslovnika 
zaprosili za mnenje o ustreznosti pravne podlage zgoraj omenjenega predloga Komisije.

Odbor je vprašanje obravnaval na seji dne 25. junija 2008.

Pisno ste nas obvestili, da je poročevalka vašega odbora v tej zadevi predlagala spremembo 
pravne podlage, po kateri naj se prvi stavek prvega pododstavka člena 300(2) nadomesti z 
drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe ES (skupaj s členom 63(1)(a)).

Sekretariat je pojasnil, da je obravnavani dokument pravzaprav KOM(2006)0753 in ne 
KOM(2006)0754, kot je v pismu navedel predsednik Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, o katerem je odbor že podal mnenje glede pravne podlage.

Opozarjate, da je v primeru, ko se je Svet z Evropskim parlamentom leta 2005 posvetoval o 
predlogu sklenitve Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo 
ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za 
obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, Odbor za 
pravne zadeve podal mnenje, v katerem je kot ustrezno pravno podlago navedel drugi 
pododstavek člena 300(3) (ki opredeljuje postopek privolitve).

V nadaljevanju navajate, da je vprašanje glede privolitve Evropskega parlamenta podobno, saj 
se poraja, ker protokol določa, da naj bi spore med Lihtenštajnom ali Švico na eni strani in 
Dansko na drugi glede uporabe in razlage protokola reševal mešani odbor, ki se mu podelijo 
pooblastila o sprejemanju odločitev z različnih področij.

Ozadje

Evropska skupnost je 26. oktobra 2004 podpisala Sporazum s Švicarsko konfederacijo o 
merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene 
v državi članici ali v Švici („Sporazum Dublin/Eurodac s Švico“).

Člen 15 sporazuma predvideva možnost Lihtenštajna za pristop k temu sporazumu. Pristop 
Lihtenštajna je bil dosežen, osnutek protokola o pristopu Lihtenštajna k Sporazumu 
Dublin/Eurodac s Švico pa parafiran. 

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski 
uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri Uredbi Sveta (ES) 
št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države („Uredba 
Dublin“) in Uredbi Sveta (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo 
prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije („Uredba Eurodac“).

Sporazum Dublin/Eurodac s Švico dopušča možnost Danske, da zaprosi za sodelovanje. V 
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tem primeru sporazum navaja, da pogodbenice s soglasjem Danske določijo pogoje za 
sodelovanje Danske v protokolu k Sporazumu.

Kraljevina Danska je z dopisom z dne 8. novembra 2004 zaprosila za sodelovanje v 
Sporazumu Dublin/Eurodac s Švico. Ker bo Lihtenštajn zdaj k temu sporazumu pristopil, je 
primerno, da se uredi sodelovanje Danske s Švico in Lihtenštajnom.

Po tem, ko je Svet 27. februarja 2006 pooblastil Komisijo, so pogajanja potekala z 
Lihtenštajnom in Švico. Pogajanja so bila zaključena 21. junija 2006 in osnutek protokola o 
sodelovanju Danske v Sporazumu Dublin/Eurodac s Švico in Lihtenštajnom parafiran.

Pogajanja so potekala in osnutek protokola parafiran na podlagi tega, da bo Lihtenštajn postal 
pogodbenica po sklenitvi protokola o svojem pristopu k Sporazumu Dublin/Eurodac s Švico. 

Končno vsebino protokola lahko povzamemo, kot sledi:

– Uredbi Dublin in Eurodac ter njuna pravila za izvajanje se uporabljajo v odnosih med 
Dansko na eni strani ter Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi 
strani. Prav tako se za te odnose uporabljajo prihodnje spremembe ali novi izvedbeni 
ukrepi.

– Švici in Lihtenštajnu daje pravico do predložitve pisnih navedb ali pripomb Sodišču, ko 
dansko sodišče predloži Sodišču vprašanje za predhodno odločanje o razlagi določbe iz 
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Dansko.

– Določa mehanizem za poravnavo v primeru spora o razlagi ali uporabi Protokola med 
Dansko na eni strani in Švico ali Lihtenštajnom na drugi strani.

– Navaja določbe o prenehanju svoje uporabe.

Člen 4 protokola se spremeni, kot sledi:

1. V primeru, da se Švica ali Lihtenštajn pritožita glede uporabe ali razlage tega protokola 
s strani Danske, lahko Švica ali Lihtenštajn zaprosita, da se zadeva uradno vpiše kot 
sporna zadeva v dnevni red mešanega odbora. 

2. V primeru, da se Danska pritoži glede uporabe ali razlage tega protokola s strani Švice 
ali Lihtenštajna, je Danska upravičena, da zaprosi Komisijo, da se zadeva uradno vpiše 
kot sporna zadeva v dnevni red mešanega odbora. Zadevo uvrsti na dnevni red 
Komisija. 

3. Mešani odbor ima od datuma sprejetja dnevnega reda, v katerega je bil spor vpisan, 90 
dni, da spor reši. V ta namen je Danska upravičena, da mešanemu odboru predloži 
pripombe.

4. V primeru, da mešani odbor reši spor na način, ki zahteva izvajanje na Danskem, lahko 
Danska v roku, predvidenem v odstavku 3, uradno obvesti pogodbenice, ali se bo 
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poravnava spora izvedla ali ne. V primeru, da Danska z uradnim obvestilom sporoči 
svojo odločitev, da se poravnava spora ne bo izvedla, se uporabi odstavek 5.

5. V primeru, da mešani odbor ne more rešiti spora v predvidenem roku iz odstavka 3, se 
upošteva dodatni rok 90 dni za dosego dokončne poravnave. Če na koncu obdobja 
mešani odbor ni sprejel odločitve, se šteje, da je ta protokol prenehal veljati s koncem 
zadnjega dne tega obdobja.

V mnenju o pravni podlagi predloga Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko 
skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za 
določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na 
Islandiji ali na Norveškem1, je Odbor za pravne zadeve menil, da bi tovrstni odbor iz člena 4 
protokola lahko predstavljal „poseben institucionalni okvir“ v smislu drugega pododstavka 
člena 300(2) Pogodbe ES, zaradi česar bi bila potrebna privolitev Evropskega parlamenta. 
Podobno stališče glede pravne podlage je Odbor za pravne zadeve zavzel tudi v drugih 
mnenjih, tudi mnenju o drugem predlogu sklepa o drugem protokolu k istemu sporazumu 
(KOM(2006)754 konč.).

Odbor je v teh mnenjih opozoril, da je iz ustaljene prakse Sodišča razvidno, da izbira pravne 
podlage ni stvar proste presoje zakonodajnega organa Skupnosti. Nasprotno, izbira mora 
temeljiti na objektivni presoji, ki jo je mogoče sodno preskusiti. Pri tem sta bila kot ena izmed 
ključnih elementov navedena cilj in vsebina pravnega instrumenta2. Dalje je odbor menil, da 
bi mešani odbor glede na cilj in vsebino predloga sklepa Sveta o sklenitvi protokola lahko 
obravnavali kot „poseben institucionalni okvir“, saj se z njim vzpostavlja organizacijski 
mehanizem za izvajanje diskrecijske pravice sprejemanja odločitev, ki bodo za strani iz 
sporazuma zavezujoče, in to prav v sporih.

Sporni predlog

Kot smo že zapisali, je Evropska skupnost 26. oktobra 2004 s Švico podpisala sporazum 
Dublin/Eurodac.

V členu 11(1) sporazuma je navedeno, da Kraljevina Danska lahko zaprosi za sodelovanje v 
sporazumu.

Ker bo Lihtenštajn zdaj pristopil k temu sporazumu, je primerno, da se uredi sodelovanje 
Danske s Švico in Lihtenštajnom.

Sporni protokol določa s tem povezane pravice in dolžnosti med Švico, Lihtenštajnom in 
Dansko.

Protokol pa sproža povsem isto vprašanje kot protokol k sporazumu med Evropsko 
skupnostjo, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško. Glede na cilj in vsebino predloga 
Sklepa Sveta o sklenitvi protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in 
Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko 

1 AD\573917SL.doc.
2 Glej naprimer Zadevo C-42/97 Parlament proti Svetu [1999] Zbirka odločb 869, odstavek 36.
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skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, 
odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, lahko mešani 
odbor obravnavamo kot „poseben institucionalni okvir“, saj se z njim vzpostavlja 
organizacijski mehanizem za izvajanje diskrecijske pravice sprejemanja odločitev, ki bodo za 
strani iz sporazuma zavezujoče, in to prav v sporih.

Zato je Odbor za pravne zadeve na svoji seji 25. junija 2008 soglasno1 sklenil priporočiti, da 
je ustrezna pravna podlaga predloga sklepa člen 63(1) skupaj z drugim pododstavkom člena 
300(3) Pogodbe ES in da je zaradi tega treba Evropskemu parlamentu omogočiti, da opravi 
postopek privolitve.

S spoštovanjem,

Giuseppe Gargani

1 Giuseppe Gargani (predsednik), Titus Corlăţean (podpredsednik), Francesco Enrico Speroni (podpredsednik), 
Diana Wallis (poročevalka), Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hans-Peter Mayer, 
Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


