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V pismu z dne 15. junija 2018 ste v skladu s členom 39(2) Poslovnika Odbor za pravne 

zadeve (JURI) v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) zaprosili za 

mnenje o primernosti spremembe pravne podlage predloga uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter 

služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 glede na izid 

medinstitucionalnih pogajanj za sklenitev sporazuma v prvi obravnavi.  

 

I – Ozadje 

 

Predlog je bil predmet medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c Poslovnika. 

Začasni dogovor je bil dosežen v trialogu 24. maja 2018. Predsednik Coreperja (1. del) je v 

pismu z dne 20. junija 2018 obvestil predsednico odbora IMCO, da bi Svet lahko odobril 

kompromisno besedilo iz priloge k omenjenemu pismu (v nadaljnjem besedilu: kompromis). 

 

Kompromis predvideva vzpostavitev enotnega digitalnega portala. V skladu s členom 2 je ta 

digitalni portal sestavljen iz skupnega uporabniškega vmesnika, ki vsebuje povezave do 

nacionalnih spletišč in spletišč Unije ter omogoča dostop do informacij in postopkov ter služb 

za pomoč in reševanje težav v zvezi s pravili Unije in nacionalnimi pravili, ki veljajo za 

državljane in podjetja, ki uveljavljajo ali nameravajo uveljavljati svoje pravice na notranjem 

trgu.  

 

Priloga I vsebuje seznam pravic, obveznosti in pravil na notranjem trgu, v zvezi s katerimi bi 

morale biti informacije dostopne prek enotnega digitalnega portala, med drugim glede 

potovanja, dela in upokojitve ter vozil. Informacije o zadevah, ki v Prilogi I niso navedene, so 

lahko v skladu s členom 5 dostopne prek digitalnega portala le, če zadevajo uveljavljanje 

pravic na področju notranjega trga v smislu člena 26(2) PDEU. 

 

Digitalni portal poleg tega omogoča dostop do informacij o postopkih, vzpostavljenih zato, da 

se uporabnikom omogoči uveljavljanje pravic ter izpolnjevanje obveznosti in pravil na 

področjih notranjega trga, navedenih v Prilogi I, ter povezav do teh postopkov. Priloga II 

vsebuje seznam postopkov, ki naj bi jih obravnaval digitalni portal. 

 

Digitalni portal omogoča tudi dostop do informacij o službah za pomoč in reševanje težav, ki 

jih lahko državljani in podjetja uporabijo, kadar imajo vprašanja ali težave v zvezi s 

pravicami, obveznostmi ali postopki, ki spadajo na področje uporabe digitalnega portala, ter 

povezav do teh služb. V Prilogi III je navedenih sedem takih služb, kot sta Kontaktne točke za 

proizvode in Portal EURES. V skladu s členom 7(3) lahko Komisija v digitalni portal vključi 

povezave do dodatnih storitev, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Vsekakor mora storitev 

zagotavljati informacije ali pomoč na področjih in za namene, zajete v uredbi. 

 

Kompromis nalaga državam članicam in Komisiji obveznost zagotavljanja dostopa do 

informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav na nacionalni ravni oziroma 

ravni Unije ter za te informacije, postopke in službe določa nekatere zahteve glede kakovosti 

in dostopa. 

 

V skladu s členom 6 kompromisa morajo države članice zagotoviti, da so vsi postopki iz 

Priloge II uporabnikom v celoti dostopni na spletu, vsaj kadar so ti postopki vzpostavljeni v 
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zadevni državi članici. Omenjeni člen pojasnjuje, kdaj se dostop šteje za popolnoma 

spletnega, in določa, da se lahko od uporabnika le v izrednih primerih zahteva, da se osebno 

zglasi pri pristojnem organu. 

 

V skladu s členom 14 mora Komisija vzpostaviti tehnični sistem za avtomatizirano čezmejno 

izmenjavo dokazil v okviru postopkov iz Priloge II ter postopkov iz direktiv 2005/36 

(direktive o poklicnih kvalifikacijah), 2006/123 (direktive o storitvah), 2014/24 (direktive o 

javnem naročanju) in 2014/25 (direktive o javnem naročanju za posebne sektorje). Namen 

tega sistema je preprečiti, da morajo uporabniki isto dokazilo predložiti vsakič, ko morajo 

opraviti drug postopek. 

 

Člen 25 določa, da mora Komisija uporabnikom digitalnega portala zagotoviti uporabniku 

prijazno orodje za sporočanje povratnih informacij o storitvah digitalnega portala. V skladu s 

členom 26 mora Komisija uporabnikom zagotoviti podobno orodje tudi za sporočanje 

morebitnih ovir, ki jih imajo pri uveljavljanju pravic na notranjem trgu. Države članice in 

Komisija analizirajo in raziščejo izpostavljene težave ter jih, če je le mogoče, ustrezno 

obravnavajo. 

 

Komisija je kot skupne pravne podlage za svoj predlog uporabila člen 21(2) PDEU (pravica 

državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja), člen 48 PDEU (socialna varnost) in 

člen 114(1) PDEU (notranji trg). V kompromisu je člen 48 PDEU črtan, tako da kot skupni 

pravni podlagi ostajata člena 21(2) in 114(1) PDEU. 

 

 

II – Upoštevni členi Pogodbe 

 

Člen 21 

(prejšnji člen 18 PES) 

 

1. Vsak državljan Unije ima pravico prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic 

ob upoštevanju omejitev in pogojev, določenih s Pogodbama in ukrepi, ki so bili sprejeti za 

njuno uveljavitev. 

 

2. Če bi se izkazalo, da je zaradi doseganja tega cilja potrebno ukrepanje Unije, Pogodbi pa 

ne predvidevata potrebnih pooblastil, lahko Evropski parlament in Svet po rednem 

zakonodajnem postopku sprejmeta določbe za olajšanje uresničevanja pravic iz odstavka 1. 

 

 

Člen 48 

(prejšnji člen 42 PES) 

 

Evropski parlament in Svet sprejmeta po rednem zakonodajnem postopku takšne ukrepe na 

področju socialne varnosti, kakršni so potrebni za zagotovitev prostega gibanja delavcev; v ta 

namen vzpostavita ureditev, ki zaposlenim in samozaposlenim delavcem migrantom in 

njihovim vzdrževancem zagotavlja: 

 

(a) seštevanje vseh dob, ki se upoštevajo po zakonodajah posameznih držav, za pridobitev in 

ohranjanje pravice do dajatev ter za izračun višine dajatev; 
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(b) izplačevanje dajatev osebam s prebivališčem na ozemlju držav članic. 

 

Kadar član Sveta izjavi, da bi osnutek zakonodajnega akta iz prvega odstavka posegal na 

bistvene vidike njegovega sistema socialne varnosti, vključno z njegovim obsegom, stroški ali 

finančno strukturo, ali da bi vplival na finančno uravnoteženost sistema, lahko zahteva, da se 

zadeva predloži Evropskemu svetu. V tem primeru se redni zakonodajni postopek začasno 

prekine. Po razpravi Evropski svet v štirih mesecih od te začasne prekinitve bodisi: 

 

(a) vrne osnutek Svetu, s čimer se začasna prekinitev rednega zakonodajnega postopka konča, 

ali 

 

(b) ne ukrepa ali od Komisije zahteva predložitev novega predloga; v tem primeru se šteje, 

da prvotno predlagani akt ni bil sprejet. 

 

Člen 114(1) 

(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. 

 

 

III. Sodna praksa Sodišča glede izbire pravne podlage 

 

Na začetku je treba spomniti na načela, ki urejajo izbiro pravne podlage za akte Unije. Iz 

ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da „mora izbira pravne podlage akta [Unije] temeljiti 

na objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med temi pa sta zlasti cilj in 

vsebina akta“.1   

 

Če ima zadevni akt dva cilja ali dva sestavna dela, pri čemer je eden od njiju glavni ali 

prevladujoči, drugi pa stranski, „mora akt temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, 

ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj ali sestavni del“.2   

 

Akt lahko le „izjemoma“ temelji na več pravnih podlagah, na primer, kadar hkrati sledi več 

ciljem ali ima več sestavnih delov, ki so „neločljivo povezani in noben od njih ni drugotnega 

ali posrednega pomena glede na druge“. Tak akt mora temeljiti na različnih ustreznih pravnih 

podlagah.3   

 

                                                 
1  Glej sodbo z dne 8. septembra 2009, Komisija proti Parlamentu in Svetu, C-411/06, 

EU:C:2009:518, točka 45. 
2  Glej sodbo z dne 25. aprila 2013, Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, EU:T:2013:215, 

točka 66. 
3  Glej sodbo z dne 6. novembra 2008, Parlament proti Svetu, C-155/07, EU:C:2008:605, 

točki 35 in 36. 
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Iz navedenega sledi, da bi bilo treba cilj in vsebino predlaganega ukrepa preučiti, da bi 

ugotovili, ali je pravna podlaga ustrezna ali ne. V tem primeru bi bilo treba preučiti cilj in 

vsebino predlagane uredbe, kot je bila začasno dogovorjena po medinstitucionalnih 

pogajanjih. 

 

 

IV. Cilj in vsebina kompromisa 

 

V skladu z uvodno izjavo 73 je „cilj te uredbe uporabnikom, ki so dejavni v drugi državi 

članici, zagotoviti spletni dostop do celovitih, zanesljivih, dostopnih in razumljivih informacij 

Unije in nacionalnih informacij o pravicah, pravilih in obveznostih, do spletnih postopkov, ki 

so v celoti izvedljivi čezmejno, ter do služb za pomoč in reševanje težav“.  

 

V uvodni izjavi 6 je podrobneje pojasnjeno, da ima predlog uredbe trikratni namen, in sicer 

„zmanjšati dodatno upravno breme za državljane in podjetja, ki uveljavljajo ali želijo 

uveljavljati svoje pravice na notranjem trgu, vključno s prostim gibanjem državljanov, 

odpraviti diskriminacijo in zagotoviti delovanje notranjega trga v zvezi z zagotavljanjem 

informacij in postopkov ter službami za pomoč in reševanje težav“. 

 

Druge uvodne izjave vsebujejo podobna pojasnila. V skladu z uvodno izjavo 7 je cilj 

kompromisa vzpostaviti enoten digitalni portal, ki državljanom in podjetjem Unije omogoča 

dostop do informacij, da bi „lahko uveljavljali svojo pravico do prostega gibanja na 

notranjem trgu“. Uvodna izjava 16 pojasnjuje, da so področja informacij, ki bi morala biti 

zajeta v okvir digitalnega portala, tista, ki so „pomembna za državljane in podjetja, ki 

uveljavljajo svoje pravice in izpolnjujejo svoje obveznosti na notranjem trgu“. Podobno 

uvodna izjava 23 določa, da bi morale države članice zagotoviti, da so nekateri postopki na 

voljo na spletu, da „bi lahko državljani in podjetja neposredno uživali koristi notranjega trga 

brez nepotrebnih dodatnih upravnih bremen“. 

 

Zgoraj navedeni cilji se odražajo v vsebini predlagane uredbe. Vsi vidiki, navedeni v Prilogi I, 

v zvezi s katerimi bi morale biti informacije dostopne prek enotnega digitalnega portala, se 

nanašajo na zadeve, ki bodo verjetno pomembne za državljane in podjetja, ki uveljavljajo 

svoje pravice do prostega gibanja. Pričakovati je mogoče, da bo zagotavljanje informacij o teh 

vidikih, ki so enostavno dostopne in izpolnjujejo nekatere zahteve glede kakovosti, resnično 

prispevalo k bolj nemotenemu uveljavljanju teh pravic.  

 

Podobno Priloga II vsebuje seznam različnih postopkov, ki bi, če ne bi bili v celoti na voljo na 

spletu, verjetno pomenili precejšnje ovire za državljane in podjetja, ki izvajajo ali nameravajo 

izvajati čezmejno dejavnost. S tem ko so države članice denimo dolžne zagotoviti, da lahko 

prihodnji študentje vložijo prošnjo za štipendijo, da lahko migrantski delavci vložijo prošnjo 

za izdajo rojstnega lista ali da se lahko napoved za odmero dohodnine odda iz tujine, ne da bi 

se bilo treba vložnikom osebno zglasiti pri pristojnem organu, se olajšuje uveljavljanje pravic 

državljanov in podjetij na notranjem trgu. 

 

Pomembno je upoštevati, da, kot je pojasnjeno v obrazložitvenem memorandumu k predlogu, 

predlog uredbe „ne vpliva na vsebino ali pristojnost v zvezi s [...] pravili ali postopki“. V 

kompromisu je to načelo izraženo v členu 1(3) in v uvodni izjavi 25, v kateri je pojasnjeno, da 

predlagana uredba „ne določa materialnih ali postopkovnih pravil na področjih, zajetih v 



 

PE612.231v03-00 6/7 RR\1148017SL.docx 

SL 

Prilogi II, vključno z davčnimi zadevami“, temveč določa le „tehnične zahteve, s katerimi bi 

zagotovili, da bi bili ti postopki, če v zadevni državi članici obstajajo, v celoti na voljo na 

spletu“. 

 

 

V. Analiza in določitev ustrezne pravne podlage 

 

V skladu s členom 114(1) PDEU lahko Evropski parlament in Svet sprejmeta ukrepe za 

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

vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Vseeno v skladu s členom 114(2) PDEU ukrepi, ki 

se nanašajo na prosto gibanje oseb, ne morejo temeljiti na prejšnjem odstavku. 

 

Člen 21(2) PDEU določa, da lahko Evropski parlament in Svet sprejmeta določbe za olajšanje 

uresničevanja pravic državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav 

članic, kot so določene v členu 21(1) PDEU. 

 

Jasno je, da kompromis glede na svoje cilje in vsebino zadeva predvsem vzpostavitev 

enotnega digitalnega portala z namenom odprave ovir za uveljavljanje pravic podjetij in 

državljanov na notranjem trgu. Ker kompromis ne zadeva prostega gibanja oseb kot podredno 

zadevo, temveč kot vidik, ki je enakovreden drugim pravicam podjetij in državljanov na 

notranjem trgu, je primerno kot dvojno pravno podlago uporabiti člena 114(1) in 21(2) 

PDEU. 

 

Kar zadeva člen 48 PDEU, drži, da se kompromis dotika področja socialne varnosti. Seznam 

v Prilogi I denimo vsebuje „pravice in obveznosti na področju socialne varnosti v Uniji 

(registracija delodajalca, registracija zaposlenih, obvestilo o izteku pogodbe zaposlenega, 

plačevanje socialnih prispevkov, pravice in obveznosti v zvezi s pokojninami)“. Zato mora 

enoten digitalni portal zagotavljati dostop do zadevnih informacij ter do postopkov in služb v 

zvezi s temi zadevami. Ker je v Prilogo II vključena „zahteva za določitev veljavne 

zakonodaje v skladu z naslovom II Uredbe (EU) 883/2004“ (uredbe o koordinaciji sistemov 

socialne varnosti), morajo biti v skladu s kompromisom postopki za pridobitev ustreznega 

sklepa o tem na voljo na spletu. 

 

Vendar je glede na cilj in vsebino predlagane uredbe ter zlasti ob upoštevanju izrecne izjave 

zakonodajalca, da njen namen ni vplivati na materialna in postopkovna pravila v zvezi z 

zadevami, navedenimi v Prilogi II, kar torej vključuje tudi pravila na področju socialne 

varnosti, videti, da je v kompromisu vidik socialne varnosti le drugotnega pomena. Glede na 

cilje odstranitve ovir za pravice državljanov in podjetij na notranjem trgu ne more veljati, da 

je ta vidik neločljivo povezan z drugimi vidiki ter ni drugotnega ali posrednega pomena glede 

nanje. Povedano drugače, člen 48 PDEU ne izpolnjuje meril, ki jih je v zvezi s skupnimi 

pravnimi podlagami določilo Sodišče, zato se ne bi smel uporabljati kot tretja pravna podlaga 

za ta zakonodajni akt.  

 

 

VI. Sklep in priporočila 

 

Ob upoštevanju vsega navedenega se zdi, da sta člena 21(2) in 114(1) PDEU ustrezna skupna 

pravna podlaga za kompromis. 
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Odbor za pravne zadeve je zato sklenil, da sta ustrezna pravna podlaga za predlagano uredbo 

Evropskega parlamenta in Sveta za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč 

in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 člena 21(2) in 114(1) PDEU.  

 

Na seji dne 10. julija 2018 se je Odbor za pravne zadeve soglasno odločil1, z 18 glasovi za, da 

sta ustrezna pravna podlaga za predlagano uredbo Evropskega parlamenta in Sveta za 

zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi 

Uredbe (EU) št. 1024/2012, kakor je bila spremenjena med končanimi medinstitucionalnimi 

pogajanji, člena 21(2) in 114(1) PDEU. 

 

S spoštovanjem! 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

                                                 
1  Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Jean-Marie 

Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedniki), Axel Voss 

(pripravljavec mnenja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan Popa, 

Emil Radev, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 


