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V pismu z dne 22. maja 2017 ste v skladu s členom 39(2) Poslovnika Odbor za pravne zadeve 

zaprosili za mnenje o točnosti in primernosti pravne podlage zgoraj omenjenega predloga 

Komisije. 

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 12. junija 2017. 

Komisija je predložila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju 

zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov 

in storitev, ki temelji na členu 114 PDEU; 

V poročilu, ki ga je odbor IMCO sprejel 25. aprila 2017, je dodana navedba sklicevanja, s 

katero se želi člen 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah dodati kot drugo pravno 

podlago. 

Na seji dne 12, junija 2017 se je Odbor za pravne zadeve odločil soglasno1, da priporoči, da se 

kot pravna podlaga direktive ohrani le člen 114 PDEU. Člena 26 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah ni mogoče uporabiti kot pravno podlago. Zato bi bilo treba črtati navedbo 

sklicevanja, v kateri je naveden člen 26 listine. 

 

Obrazložitev 

Vprašanje se nanaša na ustrezno pravno podlago predloga direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede 

dostopnosti proizvodov in storitev (COM(2015)0615 – C8 0387/2015 – 2015/0278(COD)) (v 

nadaljnjem besedilu: direktiva) 

Predlog Komisije temelji na členu 114 PDEU, ki se glasi: 

Člen 114 

(prejšnji člen 95 PES) 

 

1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 uporabljajo v 

nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 

postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za 

približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 

vzpostavitev in delovanje notranjega trga. 

 

2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za tiste, 

ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih. 

 

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja 

in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova 

                                                 
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči:: Pavel Svoboda (predsednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(podpredesednica), Jean-Marie Cavada (podpredesednik), Laura Ferrara (podpredesednica), Max Andersson, 

Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (namesto Marie-Christine Boutonnet, v skladu s členom 200(2)), Antanas 

Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan Brunon Wenta (namesto Tadeusz Zwiefka, v skladu s členom 

200(2)), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (namesto Jiři Maštálka, v skladu s členom 200(2)), Merja 

Kyllönen (namesto Kostas Chrysogonos, v skladu s členom 200(2)), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (namesto Rosa Estaràs Ferragut, v skladu s členom 200(2)), 

Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (namesto Evelyn Regner, v skladu s členom 200(2)), József Szájer, 

Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski 

parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja. 

 

4. Če po tem, ko Evropski parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejmejo usklajevalni ukrep, 

država članica meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 

36 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o 

razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo. 

 

5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Evropski parlament in Svet, 

Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep meni, da mora na podlagi novih znanstvenih 

spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki 

je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih določbah 

pa tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo. 

 

6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne 

nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali 

prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.  

 

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobenega sklepa, se šteje, da so nacionalne določbe iz 

odstavkov 4 in 5 odobrene. 

 

Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija 

zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za 

nadaljnje obdobje največ šestih mesecev. 

 

7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba 

nacionalnih določb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali 

naj predlaga prilagoditev temu ukrepu. 

 

8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga 

urejali prejšnji usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj 

Svetu predlaga ustrezne ukrepe. 

 

9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 258 in 259, lahko Komisija ali katera koli 

država članica predloži zadevo neposredno Sodišču Evropske unije, če meni, da druga država 

članica zlorablja pooblastila iz tega člena. 

 

10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje 

državam članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 36 sprejmejo 

začasne ukrepe, ki so predmet nadzornega postopka Unije. 

 

V poročilu, ki ga je odbor IMCO sprejel 25. aprila 2017, je dodana navedba sklicevanja, 

njeno besedilo pa je namenjeno temu, da bi člen 26 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah (v nadaljnjem besedilu: listina) postal druga pravna podlaga: 

 

ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 26, 

 

Člen 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah se glasi: 
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Člen 26 

Vključenost invalidov 

 

Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove 

samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti. 

 

 

Preučitev 

 

a) Pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija 

 

Komisija za pravno podlago predlaga člen 114 PDEU, ki določa pristojnosti za sprejetje 

ukrepov, katerih cilj je vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Odbor IMCO ne nasprotuje 

ustreznosti tega člena za pravno podlago predloga. Primernost člena 114 PDEU za pravno 

podlago direktive je tudi potrjena z uvodno izjavo 1, tudi potem ko jo je spremenil odbor 

IMCO, in sicer: 

 

 

 

Predlog spremembe 

(1) Namen te direktive je prispevati k 

pravilnemu delovanju notranjega trga s 

približanjem zakonov in drugih predpisov 

držav članic ter z odpravo ovir za prosti 

pretok dostopnih proizvodov in storitev. To 

bo povečalo razpoložljivost in izboljšalo 

dostopnost in praktičnost informacij o 
dostopnih proizvodih in storitvah na 

notranjem trgu. 

 

b) Predlagana dodatna pravna podlaga  

 

V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča mora izbira pravne podlage za ukrep Skupnosti 

(sedaj Unija) temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki so lahko podvrženi sodnemu nadzoru, 

med katerimi sta zlasti cilj in vsebina akta1. Izbira napačne pravne podlage je zato lahko 

razlog za razveljavitev zadevnega akta.2 

Pri več pravnih podlagah velja naslednje: če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima dvojni cilj 

ali dve sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ukrep 

temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki jo zahteva glavni ali prevladujoči cilj 

oziroma sestavina.3 

                                                 
1 Zadeva C 411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., str. I 7585, točka 45, ter zadeva C 130/10, 

Parlament proti Svetu [2012], ZOdl., točka 42 in tam navedena sodna praksa. 
2 Mnenje 2/00 v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., str. I-9713, točka 5. 
3 Zadeva C-137/12, Komisija proti Svetu, EU:C:2013:675, točka 53; Zadeva C-411/06, Komisija proti 

Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., I-7585, točka 46 in tam navedena sodna praksa; Zadeva C-490/10, Parlament 

proti Svetu, EU:C:2012:525, točka 45; Zadeva C-155/07 Parlament proti Svetu [2008] ZOdl., str. I-08103, točka 
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Vendar v obravnavani zadevi ni treba preučiti cilja in vsebine predlagane direktive, saj 

člena 26 listine ni mogoče uporabiti za pravno podlago. Odstavek 2 člena 51 listine izrecno 

navaja, da „ta listina ne razširja področja uporabe prava Unije preko pristojnosti Unije niti ne 

ustvarja nikakršnih novih pristojnosti ali nalog Unije in ne spreminja pristojnosti in nalog, 

opredeljenih v Pogodbah“. 

Poleg tega iz načela prenosa pristojnosti, kot je zapisano v členu 5 PEU, izhaja, da Unija 

ukrepa samo, kadar ima za to pristojnost na podlagi Pogodb. V členu 289 PDEU je razloženo, 

da mora biti postopek, s katerim želi Unija sprejeti pravni akt za določeno področje, posebej 

naveden v določbi Pogodbe. Določba v Pogodbah, ki se ne nanaša na postopek za sprejetje 

akta, tako ne more biti pravna podlaga za zakonodajni akt Unije.  

Parlament mora tudi spoštovati pravila, o katerih so se sporazumele vse tri institucije, o 

pripravi zakonodajnih aktov, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku. V Skupnem 

priročniku za oblikovanje in pripravo aktov, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku, je 

poudarjeno, da bi se morale navedbe sklicevanja v takih aktih nanašati na pravno podlago ali 

postopek. Ne smejo pa se nanašati na določbe, ki pojasnjujejo vsebino:  

 

 

 

Navedbe, ki niso sklicevanja 

 

9.13. Pri oblikovanju sklicevanj je treba navesti sklic na pravno podlago ali na postopek. Če 

je treba zaradi pravilnega razumevanja normativnega dela ali preverjanja njegove 

zakonitosti navesti vsebino določb, ki ne predstavljajo pravne podlage, se to stori v uvodnih 

izjavah. 

Bolj splošne navedbe se lahko za dodatne podatke podajo v obrazložitvenem memorandumu1. 

Sklicevanje na člen 26 listine bi bilo treba črtati.  

 

Sklep 

Člen 114 PDEU je ustrezna pravna podlaga za direktivo. Člena 26 Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah ni mogoče uporabiti za pravno podlago. Sklicevanje na člen 26 listine bi 

bilo treba črtati. 

 

 

Lep pozdrav, 

Pavel Svoboda 

 

                                                                                                                                                         
34. 
1 Skupna praktična navodila Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije za osebe, vključene v pripravo pravnih 

aktov v institucijah Evropske unije (izdaja 2014). 
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(Zadeva vse jezikovne različice.) 


