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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Člen 291 Lizbonske pogodbe določa, da se Komisiji z zakonodajnimi akti podelijo izvedbena 
pooblastila, če so potrebni enotni pogoji izvrševanja. Kako države članice nadzirajo 
izvrševanje teh izvedbenih pooblastil in sprejetje povezanih izvedbenih aktov, je določeno v 
Uredbi št. 182/2011, predlagani za revizijo. 

Sedanji postopek je v mnogih primerih dobro deloval, obstajajo pa tudi primeri, zlasti znotraj 
postopka pregleda, ki so bolj problematični in porajajo vprašanja pristojnosti in odgovornosti 
za odločitve, ki jih sprejmejo države članice, zlasti na politično občutljivih področjih, kot je 
na primer področje zdravja in varnosti ljudi, živali in rastlin.

V skladu s postopkom pregleda je za sprejetje izvedbenega akta, ki ga predlaga Komisija, 
potrebna kvalificirana večina. Če ta ni dosežena, se lahko Komisija pritoži pri odboru za 
pritožbe. Če ta ne ugotovi, da je večina glasovala za ali proti izvedbenemu aktu (nepredložitev 
mnenja), lahko Komisija odloči, da bo sama sprejela ali zavrnila akt. 

Da bi odpravili to težavo, Komisija pri reviziji predlaga, naj se:
 objavijo glasovi predstavnikov posameznih držav članic v odboru za pritožbe;
 uvedejo dodatne pritožbene ravni na ministrski ravni in dodatna možnost predložitve 

zadeve Svetu za orientacijo;
 ne upoštevajo vzdržani glasovi in se uvede nova sklepčnost za sodelovanje pri glasovanju 

(navadna večina držav članic). 

Pripravljavec mnenja v celoti podpira predlog za izboljšanje preglednosti in predlaga dodatne 
podobne ukrepe za celoten postopek, vključno z zahtevo, da države članice utemeljijo sprejem 
ali zavrnitev izvedbenega akta. Po drugi strani pa meni, da predlagane dodatne pritožne ravni 
najverjetneje ne bi bile v pomoč, saj izkušnje kažejo, da se rezultati glasovanja v pritožnih 
odborih redko razlikujejo od rezultatov v stalnih odborih. Močno nasprotuje tudi predlaganim 
spremembam sklepčnosti in prakse štetja glasov, ki bi bile z demokratičnega vidika 
nesprejemljive.

Za rešitev težave, ki nastane v primerih nepredložitve mnenja, predlaga, da bi razlikovali med 
primeri glede na področje in vrsto odločitve. Za izdelke in snovi na področju zdravja živali in 
rastlin, bi morala Komisija snov prepovedati, če ni kvalificirane večine za odobritev. S tem 
Komisiji ne bi bilo treba več izbirati za vsak primer posebej in bi zagotovili večjo pravno 
varnost, saj bi bila s to uredbo določena obveznost, da ne odobri snovi, če večina ni dosežena.

Poleg tega se sistematično dogaja, da države članice ne podajo mnenja v zadevah, ki se 
nanašajo na isti temeljni akt. V teh primerih bi bilo treba Komisiji omogočiti, da razmisli o 
reviziji osnovnega akt prav v tej točki.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropski parlament je ustanovil 
posebni odbor, ki bo preučil postopek 
Unije za registracijo pesticidov v Uniji, da 
bi opredelil morebitna navzkrižja 
interesov v postopku odobritve, poleg tega 
bo preučil vlogo agencij Unije in ali imajo 
dovolj osebja in finančnih sredstev, da 
lahko izpolnijo svoje obveznosti. Končno 
poročilo o njegovih dejanskih ugotovitvah 
in priporočilih, ki ga bo Parlament 
odobril na plenarnem zasedanju, bi bilo 
treba upoštevati, da se izboljša sistem, 
določen z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

Posebni odbor, ki ga je ustanovil Evropski parlament, bo obravnaval nekaj zelo specifičnih 
postopkov tega predloga. Njegove ugotovitve utegnejo spremeniti naš pristop, zato bi jih bilo 
treba upoštevati že v izhodišču.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Izkazalo se je, da sistem, 
vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 182/2011, v 
praksi na splošno dobro deluje ter 
zagotavlja ustrezno institucionalno 
uravnoteženost vlog Komisije in drugih 
udeleženih akterjev. Navedeni sistem bi 
moral zato še naprej delovati brez 
sprememb, razen nekaterih ciljno 
usmerjenih sprememb, povezanih s 
posebnimi vidiki postopka na ravni odbora 
za pritožbe. Namen teh sprememb je 
zagotoviti širšo politično odgovornost in 
lastno odgovornost glede politično 

(2) Izkazalo se je, da sistem, 
vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 182/2011, v 
praksi na splošno dobro deluje ter 
zagotavlja ustrezno institucionalno 
uravnoteženost vlog Komisije in drugih 
udeleženih akterjev. Navedeni sistem bi 
moral zato še naprej delovati brez 
sprememb, razen nekaterih ciljno 
usmerjenih sprememb, povezanih s 
posebnimi vidiki postopka pregleda, 
svetovalnega postopka in postopka na 
ravni odbora za pritožbe. Namen teh 
sprememb je zagotoviti širšo politično 
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občutljivih izvedbenih aktov, vendar brez 
sprememb pravnih in institucionalnih 
pristojnosti glede izvedbenih aktov, 
urejenih z Uredbo (EU) št. 182/2011.

odgovornost in lastno odgovornost, zlasti 
držav članic, glede politično občutljivih 
izvedbenih aktov ter bolj upoštevati 
previdnostno načelo, vendar brez 
sprememb pravnih in institucionalnih 
pristojnosti glede izvedbenih aktov, 
urejenih z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V Uredbi (EU) št. 182/2011 je 
določeno, da se v več posebnih primerih 
zadeva predloži odboru za pritožbe. V 
praksi se je odbor za pritožbe sestal v 
primerih, kadar odbor v postopku pregleda 
ni dosegel kvalificirane večine niti za niti 
proti, zaradi česar ni podal mnenja. Večina 
teh primerov je bila povezana z gensko 
spremenjenimi organizmi, gensko 
spremenjenimi živili in krmo ter 
fitofarmacevtskimi sredstvi.

(3) V Uredbi (EU) št. 182/2011 je 
določeno, da se v več posebnih primerih 
zadeva predloži odboru za pritožbe. V 
praksi se je odbor za pritožbe sestal v 
primerih, kadar odbor v postopku pregleda 
ni dosegel kvalificirane večine niti za niti 
proti, zaradi česar ni podal mnenja. Večina 
teh primerov je bila povezana z gensko 
spremenjenimi organizmi, gensko 
spremenjenimi živili in krmo ter 
fitofarmacevtskimi sredstvi, torej z 
vprašanji, pri katerih so mnenja in 
odločanje držav članic izjemno 
pomembna.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izkušnje so pokazale, da se v 
odboru za pritožbe v veliki večini primerov 
ponovi izid iz odbora za pregled, zaradi 
česar se mnenje ne poda. Odbor za pritožbe 
torej ne pripomore k razjasnitvi stališč 
držav članic.

(4) Izkušnje so pokazale, da se v 
odboru za pritožbe v veliki večini primerov 
ponovi izid iz odbora za pregled, zaradi 
česar se mnenje ne poda. Odbor za pritožbe 
torej ne pripomore k razjasnitvi stališč 
držav članic in posledično ti primeri 
dvoumnosti upočasnijo postopek 
odločanja o zelo pomembnih zadevah v 
Uniji.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je sicer pooblaščena za 
odločanje v takih primerih zaradi posebne 
občutljivosti zadevnih vprašanj, vendar bi 
morale tudi države članice v celoti prevzeti 
svojo odgovornost v postopku odločanja. 
To pa ni mogoče, kadar države članice 
niso sposobne doseči kvalificirane večine, 
med drugim zaradi precejšnjega števila 
vzdržanih glasov ali nenavzočnosti na 
glasovanju.

(7) Komisija je trenutno sicer 
pooblaščena za odločanje v takih primerih 
zaradi posebne občutljivosti zadevnih 
vprašanj, vendar bi morale tudi države 
članice v večji meri prevzeti odgovornost v 
postopku odločanja. Zato je izjemno 
pomembno, da se države članice spodbuja, 
da sprejmejo jasno odločitev za ali proti in 
dejavno sodelujejo pri glasovanju, vsaj s 
svojo navzočnostjo. Če osnutek 
izvedbenega akta zadeva varovanje 
zdravja ali varnost ljudi, živali ali rastlin, 
prevlada previdnostno načelo. Če države 
članice v teh primerih niso sposobne 
doseči kvalificirane večine v prid 
predlogom odobritve za proizvod ali snov, 
bi bilo treba šteti, da je bila odobritev 
zavrnjena.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za povečanje dodane vrednosti 
odbora za pritožbe bi bilo treba torej 
okrepiti njegovo vlogo, tako da se določi 
možnost sklica nadaljnje seje odbora za 
pritožbe, kadar mnenje ni podano. 
Ustrezna raven zastopanja na nadaljnji 
seji odbora za pritožbe bi morala biti 
ministrska, da se zagotovi politična 
razprava. Da se omogoči organizacija 
take nadaljnje seje, bi bilo treba podaljšati 
rok za podajo mnenja odbora za pritožbe.

črtano
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Pravila glasovanja v odboru za 
pritožbe bi bilo treba spremeniti, da se 
zmanjša tveganje za nepredložitev mnenja 
in spodbudi predstavnike držav članic, da 
se opredelijo za jasno stališče. Za ta 
namen bi bilo treba pri izračunu 
kvalificirane večine za udeležene države 
članice šteti samo države članice, ki so 
navzoče ali zastopane in ki se ne vzdržijo 
glasovanja. Za zagotavljanje, da je izid 
glasovanja reprezentativen, bi bilo treba 
glasovanje šteti za veljavno samo, če 
udeleženi člani odbora za pritožbe 
predstavljajo navadno večino držav članic. 
Če se sklepčnost ne doseže pred iztekom 
roka, v katerem mora odbor sprejeti 
odločitev, se kot doslej šteje, da odbor ni 
podal mnenja.

črtano

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
v posebnih primerih zaprosi Svet za 
mnenje in usmeritev glede širših posledic 
nepredložitve mnenja, vključno z 
institucionalnimi, pravnimi, političnimi in 
mednarodnimi posledicami. Komisija bi 
morala upoštevati vsa stališča, ki jih Svet 
izrazi v treh mesecih od predložitve 
zadeve. V ustrezno utemeljenih primerih 
lahko Komisija pri predložitvi določi 
krajši rok.

črtano
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Povečati bi bilo treba preglednost 
glasov predstavnikov držav članic v odboru 
za pritožbe in objaviti glasove 
predstavnikov posameznih držav članic.

(11) Povečati bi bilo treba preglednost 
skozi celotni svetovalni postopek, postopek 
pregleda in postopek v odboru za pritožbe. 
Objaviti bi bilo treba zlasti glasove 
predstavnikov posameznih držav članic, 
vključno z njihovimi glasovalnimi 
nameni, kadar ni bili formalnega 
glasovanja. Te zahteve bi se morale 
uporabljati za glasovanje v odboru za 
pritožbe, preiskovalnem odboru in skozi 
celotni svetovalni postopek. Objaviti bi 
bilo treba podrobne informacije o sestavi 
strokovnih odborov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) členu 3(7) se doda naslednji šesti 
pododstavek:

črtano

„Kadar v skladu z drugim pododstavkom 
člena 6(3) mnenje v odboru za pritožbe ni 
podano, se lahko predsednik odloči za 
sklic nadaljnje seje odbora za pritožbe na 
ministrski ravni. V takih primerih odbor 
za pritožbe poda svoje mnenje v treh 
mesecih od datuma prve predložitve.“;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odstavku 1 se doda naslednji drugi 
pododstavek:

črtano

„Vendar se za udeležene člane odbora za 
pritožbe štejejo samo člani odbora za 
pritožbe, ki so ob glasovanju navzoči ali 
zastopani in se glasovanja ne vzdržijo. 
Večina iz člena 5(1) je kvalificirana 
večina iz člena 238(3)(a) PDEU. 
Glasovanje se šteje za veljavno samo, če 
udeleženi člani predstavljajo navadno 
večino držav članic.“;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 6 – odstavek 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vstavi se naslednji odstavek 3a: črtano
„3a. Kadar mnenje v odboru za pritožbe 
ni podano, lahko Komisija zadevo predloži 
Svetu, da ta poda mnenje, v katerem 
navede svoja stališča in usmeritev glede 
širših posledic nepredložitve mnenja, 
vključno z institucionalnimi, pravnimi, 
političnimi in mednarodnimi posledicami. 
Komisija upošteva vsa stališča, ki jih Svet 
izrazi v treh mesecih od predložitve 
zadeve. V ustrezno utemeljenih primerih 
lahko Komisija pri predložitvi določi 
krajši rok.“;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vstavi se naslednji odstavek:
„4a. Kadar temeljni akt zadeva 
varovanje zdravja ali varnost ljudi, živali 
ali rastlin in osnutek izvedbenega akta 
zadeva odobritev proizvoda ali snovi, 
Komisija z odstopanjem od odstavka 3 ne 
sprejme osnutka izvedbenega akta, če 
večina iz člena 5(1) ni izglasovala 
pozitivnega mnenja, pri čemer se šteje, da 
je bila odobritev zavrnjena.“;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se uvodni stavek 
nadomesti z naslednjim:

1. Komisija vodi register o postopkih 
v odboru, ki vsebuje:

„1. Komisija vodi javni register o 
postopkih v odboru, ki je dostopen prek 
interneta. Javni register vsebuje:“;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-aa) v odstavku 1 se točka (c) 
nadomesti z naslednjim:

(c) povzetke zapisov ter sezname 
organov in organizacij, ki jim pripadajo 
osebe, ki so jih države članice imenovale 
za svoje predstavnike;

„(c) povzetke zapisov ter sezname 
navzočih oseb ter organov in organizacij, 
ki jim te osebe pripadajo;“
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izide glasovanj, v primeru odbora 
za pritožbe pa tudi izražene glasove 
predstavnika vsake države članice;“;

(e) izide glasovanj v odborih in 
odboru za pritožbe, skupaj z utemeljitvijo, 
tudi v primeru vzdržanih glasov;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 3 se črta.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a b (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) Odstavek 4 se črta.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim: črtano
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„5a. Napotila na vse dokumente iz 
odstavka 1(a) do (d), (f) in (g) ter 
informacije iz točk (e) in (h) navedenega 
odstavka se objavijo v registru.“

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 182/2011
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) v členu 11 se doda naslednji 
odstavek:
„Poleg tega lahko Evropski parlament ali 
Svet, če meni, da je treba ponovno 
pregledati podelitev izvedbenih pooblastil 
Komisiji v temeljnem aktu, kadar koli 
pozove Komisijo, naj poda predlog 
spremembe tega temeljnega akta.“

Obrazložitev

Kadar je težko pridobiti pozitivno mnenje držav članic v podobnih primerih, bi bilo morda 
dobro ponovno pregledati izvedbena pooblastila, prenesena na Komisijo.
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