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Sedanje besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 3
Člen 80: Kodifikacija

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog uradne kodifikacije zakonodaje 
Skupnosti, se predlog pošlje odboru, 
pristojnemu za pravne zadeve. Če se 
ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih 
sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, 
se uporablja postopek iz člena 43.

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog kodifikacije zakonodaje Skupnosti, 
se predlog pošlje odboru, pristojnemu za 
pravne zadeve. Ta ugotovi, ali se omejuje 
zgolj na kodifikacijo brez vsebinskih 
sprememb. Pregled se opravi na podlagi 
mnenja svetovalne skupine, ki jo sestavljajo 
pravne službe Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije1.

1Medinstitucionalni sporazum z dne 20. decembra 
1994, Pospešeni način dela za uradno kodifikacijo 
zakonodajnih besedil, točka 4, UL C 102, 4.4 1996, 
str. 2.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva pripombe, podane v prvi obravnavi besedila v odboru ter 
namerava nekoliko spremeniti in poenostaviti ubeseditev tega odstavka.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud

Predlog spremembe 4
Člen 80: Kodifikacija

2. Predsednik pristojnega odbora ali 
poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko 
sodeluje pri pregledu in reviziji predloga 
kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni 
odbor da svoje mnenje vnaprej.

2. Odbor, ki je bil pristojen za akte za 
kodifikacijo, se lahko zaprosi za mnenje na 
lastno zahtevo ali na zahtevo odbora, 
pristojnega za pravne zadeve.

Or. fr

Obrazložitev
Ta predlog spremembe namerava spremeniti odstavek, ki bo omogočil, da se bo lahko 
odbor, ki je bil pristojen za akte za kodifikacijo zaprosilo za mnenje na zahtevo odbora, 
pristojnega za pravne zadeve in na svojo zahtevo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud 

Predlog spremembe 5
Člen 80: Kodifikacija

3. Ne glede na določbe člena 43(3) se 
poenostavljeni postopek ne more 
uporabljati v zvezi s predlogom uradne 
kodifikacije, kadar temu postopku 
nasprotuje večina članov odbora, 
pristojnega za pravne zadeve, ali 
pristojnega odbora.

3. Če odbor, ki je pristojen za pravne 
zadeve, meni, da predlog ne vsebuje nobene 
vsebinske spremembe, ga predloži 
Parlamentu v odobritev, predlogi sprememb 
besedila predloga pa niso dopustni.

Or. fr

Obrazložitev
Ta predlog spremembe upošteva pripombe, podane v prvi obravnavi besedila v odboru in 
namerava nekoliko poenostaviti ubeseditev tega odstavka.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Corbett

Predlog spremembe 6
Člen 80, odstavek 2

2. Predsednik pristojnega odbora ali 
poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko 
sodeluje pri pregledu in reviziji predloga 
kodifikacije. Po potrebi
lahko pristojni odbor da svoje mnenje 
vnaprej.

2. Odbor, pristojen za izvirno zakonodajo, 
lahko da mnenje o primernosti kodifikacije. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 7
Člen 80

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog uradne kodifikacije zakonodaje 
Skupnosti, se predlog pošlje odboru, 
pristojnemu za pravne zadeve. Če se 
ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih 
sprememb obstoječe zakonodaje Skupnosti, 
se uporablja postopek iz člena 43.

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog ob sklicevanju na 
medinstitucionalni sporazum o kodifikaciji
zakonodaje Skupnosti1, se predlog pošlje 
odboru, pristojnemu za pravne zadeve. 
Odbor ob upoštevanju veljavnega 
medinstitucionalnega sporazuma preveri, 
ali predlog vsebinsko spreminja obstoječo 
zakonodajo Skupnosti.

2. Predsednik pristojnega odbora ali 
poročevalec, ki ga ta odbor imenuje, lahko 
sodeluje pri pregledu in reviziji predloga 
kodifikacije. Po potrebi lahko pristojni 
odbor da svoje mnenje vnaprej.

2. Odbor lahko odbor, pristojen za vsebino 
predloga, zaprosi za mnenje o smotrnosti 
kodifikacije.

3. Ne glede na določbe člena 43(3) se 
poenostavljeni postopek ne more 
uporabljati v zvezi s predlogom uradne 
kodifikacije, kadar temu postopku 
nasprotuje večina članov odbora, 
pristojnega za pravne zadeve, ali 
pristojnega odbora.

3. Predlogi sprememb besedila predloga 
niso dopustni. Predsednik odbora jih lahko 
izjemoma dovoli, če vsebinsko ne 
spreminjajo predloga in vodijo do soglasja s 
Svetom. 

4. Če odbor ugotovi, da predlog spreminja 
vsebino obstoječe zakonodaje Skupnosti, se 
šteje, da je predlog zavrnjen.
5. Parlament preveri poročilo odbora v 
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postopku brez razprave in predlogov 
sprememb.
1 UL C 102 iz leta 1996, str. 2., natisnjen v prilogi .... 
poslovnika.

Or. de

Obrazložitev
Posebni, pospešeni in poenostavljeni postopek kodifikacije se v Parlamentu uporabi, kadar se 
Komisija v svojem predlogu sklicuje na obstoječi medinstitucionalni sporazum o kodifikaciji 
aktov. 
Parlament s predlagano spremembo člena poslovnika, ki obravnava kodifikacijo, izboljšuje 
svoje postopke, jih usklajuje z ustreznimi obveznostmi, ki jih je sprejel v odnosu do Komisije 
in Sveta, spodbuja Komisijo, da predloži več predlogov za kodifikacijo in tako prispeva k 
prizadevanjem za poenostavitev zakonodaje Skupnosti.
Sedanja različica člena ima dejansko nekaj šibkih točk.
Prvi odstavek člena opozarja na poenostavljeni postopek iz člena 43 kot celoto. Drugi 
odstavek tega člena pa predvideva „nadomestno rešitev“, da lahko predsednik pristojnega 
odbora ali poročevalec predlaga, da sam „pripravi zbir predlogov sprememb, ki odražajo 
razpravo v odboru“. Člen 43 se na koncu drugega odstavka med drugim sklicuje na drugi 
pododstavek člena 131(1), ki v okviru „postopka na plenarnem zasedanju brez predlogov 
sprememb in razprave“ predvideva možnost, da se dopusti vložitev predlogov sprememb k 
točki na plenarnem zasedanju. Takšna možnost je vsekakor v nasprotju z osnovnim namenom 
kodifikacije in ni v skladu z veljavnim medinstitucionalnim sporazumom1, zlasti točkama 6 in 
8, iz katerih je razvidno, da sta se Parlament in Svet hotela obvezati, da ne bosta vsebinsko 
spreminjala predlogov kodifikacije.
Predlogi sprememb so dopustni samo izjemoma, če vsebinsko ne spreminjajo predloga in so 
potrebni zaradi soglasja s Svetom. Potreba po spremembi oblike predlaganega akta brez 
spreminjanja njegove vsebine bi se lahko pokazala pri posvetovanjih odbora ali v delovnih 
skupinah Sveta.
Če odbor, pristojen za pravne zadeve, zaključi, da predlog kodifikacije vsebinsko ne 
spreminja zakonodaje Skupnosti in če meni, da je kodifikacija smiselna, priporoči 
Parlamentu, da ga sprejme. V nekaterih primerih bo odbor počakal s svojim mnenjem, dokler 
ne bodo razjasnjena odprta vprašanja. Glede tega ni potrebna posebna določba v poslovniku. 
Če pa odbor ugotovi, da predlog vsebinsko spreminja akt, se mora predlog šteti kot zavrnjen, 
saj prehod s kodifikacije na običajen zakonodajni postopek ne bi bil v skladu s sklenjenim 
sporazumom.
Pri tem postopku ni potrebe po razpravi in vložitvi predlogov sprememb na plenarnem 
zasedanju.

  
1 UL C 102, iz leta 1996, str. 2.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Line Reynaud 

Predlog spremembe 8
Člen 80 a (novo)

Člen 80 a 
Ponovno sprejetje aktov

1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog ponovnega sprejetja zakonodaje 
Skupnosti, se predlog pošlje odboru, 
pristojnemu za pravne zadeve. Ta ugotovi, 
ali ne vsebuje nobene vsebinske 
spremembe, razen tistih, ki so bile 
opredeljene kot take. Pregled se opravi na 
podlagi mnenja svetovalne skupine, ki jo 
sestavljajo pravne službe Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije1.
2. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
meni, da predlog ne vsebuje nobene 
vsebinske spremembe, razen tistih, ki so 
bile opredeljene kot take, o tem obvesti 
predsednika in predlog se v skladu s 
členom 40 ponovno pošlje pristojnemu 
odboru v pregled po običajnem postopku.
V tem primeru razen pogojev iz členov 150 
in 151 predlogi sprememb na predlog niso 
dopustni, razen če zadevajo dele predloga, 
ki vsebuje vsebinske spremembe, predlogi 
sprememb na določbe, ki ostajajo 
nespremenjene, pa so nedopustni.
3. Če zaradi nujne skladnosti besedila ali 
povezanosti predlogov Parlamenta z 
vsebinskimi spremembami, ki jih prinaša 
predlog in to zahtevajo določbe, ki ostajajo 
nespremenjene, lahko te predloge 
sprememb izjemoma sprejme posamično 
predsednik pristojnega odbora ali po 
potrebi predsednik na plenarnem 
zasedanju.
4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
ugotovi, da predlog vsebuje vsebinske 
spremembe, drugačne od tistih, ki so bile 
določene kot take, predlaga zavrnitev 
predloga. 
1 Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 
2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu 
pravnih aktov, UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Or. fr

Obrazložitev
Ta predlog spremembe upošteva pripombe, podane v prvi obravnavi besedila v odboru ter 
namerava nekoliko spremeniti in poenostaviti ubeseditev tega odstavka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Corbett 

Predlog spremembe 9
Člen 80 a (novo), odstavek 3

3. Če zaradi nujne skladnosti besedila ali 
povezanosti predlogov Parlamenta z 
vsebinskimi spremembami, ki jih prinaša 
predlog in to zahtevajo določbe, ki ostajajo 
nespremenjene, lahko te predloge 
sprememb sprejme posamično predsednik 
pristojnega odbora ali po potrebi 
predsednik na plenarnem zasedanju. Ti 
razlogi morajo biti navedeni v obrazložitvi 
predloga spremembe.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Corbett 

Predlog spremembe 10
Člen 80 a (novo), odstavek 4

4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
meni, da predlog nima za posledico 
vsebinskih sprememb zakonodaje 
Skupnosti, razen tistih, ki so v njem jasno 
navedene, obvesti predsednika, ki zadevni 
predlog v skladu s členom 40 pošlje v 
pregled pristojnemu odboru, ki ga pregleda 
po običajnem postopku za zakonodajne 
predloge, brez omejitve iz odstavka 2.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 11
Člen 80 a (novo)

x Člen 80a Ponovni sprejem
1. Kadar Komisija Parlamentu predloži 
predlog za akt ob sklicevanju na 
medinstitucionalni sporazum o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih 
aktov1, se predlog pošlje odboru, 
pristojnemu za pravne zadeve, kot odboru, 
zaprošenem za mnenje.
2. Odbor, pristojen za pravne zadeve, ob 
upoštevanju veljavnega 
medinstitucionalnega sporazuma preveri, 
katere določbe obstoječih aktov so bile v 
predlog prevzete brez vsebinskih sprememb. 
3. Predlogi sprememb niso dopustni za 
določbe, za katere je iz mnenja odbora,
pristojnega za pravne zadeve, razvidno, da 
so v predlogu ostale nespremenjene. 
Vendar lahko predsednik pristojnega 
odbora izjemoma dovoli predloge 
sprememb k takšnim določbam, če jih je 
potrebno spremeniti, da bi se izognili 
protislovjem in neskladnostim v besedilu, 
ali če so določbe neločljivo povezane z 
drugimi dopustnimi predlogi sprememb. 
Če je pristojni odbor vložil predloge 
sprememb za takšno določbo, se lahko za 
posvetovanje na plenarnem zasedanju 
vložijo nadaljnji predlogi sprememb.
1 Sprejet z resolucijo z dne 3. julija 2001 UL C 65 E 
z dne 14.3.2002 str.  42, natisnjen v prilogi .... 
poslovnika.

Or. de

Obrazložitev

Nov predpis sledi modelu člena 80 o kodifikaciji. Če se Komisija v zakonodajnem predlogu 
sklicuje na medinstitucionalni sporazum o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih 
aktov1, je treba preverjanje predloga razdeliti med pristojni odbor in odbor, pristojen za 

  
1Sprejet z resolucijo z dne 3. julija 2001, UL C 65 E z dne 14.3.2002 str.  42, natisnjen v prilogi .... poslovnika.  
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pravne zadeve, tako, da bo razdelitev ustrezala formalno navedeni razdelitvi v predlogu 
Komisije (spremenjeni deli so zasenčeni, nespremenjeni deli pa so ostali neoznačeni). 
Smiselno je namreč, da stvarno pristojni odbor preveri predlagane spremembe, odbor, 
pristojen za pravne zadeve, pa poda mnenje, ali so kodificirani deli v skladu z merili, 
navedenimi v medinstitucionalnem sporazumu. Zato je določba potrebna samo za predložitev 
posvetovalnemu odboru, saj je posredovanje pristojnemu odboru urejeno že s splošnimi 
določbami členov 40 in 179.  
Da bi s postopkom ponovnega sprejema ohranili učinek poenostavitve, pristojni odbor pri 
preverjanju načeloma ne sme vložiti predlogov sprememb k delom predloga, ki se po mnenju 
odbora, pristojnega za pravne zadeve, kodificirajo. Predlogi sprememb se lahko nanašajo 
samo na dele besedila, ki vključujejo spremembe glede na doslej obstoječo zakonodajo, ne 
glede na to, ali gre za popolnoma nove določbe, spremembo ali črtanje obstoječih določb.

V primeru izrednega postopka bi moral predsednik odbora imeti pooblastilo, da izjemoma 
dovoli vložitev predlogov sprememb k določbam dela, ki se kodificira, če obstajajo 
restriktivna merila. Za lažjo uporabo je bila opredelitev teh meril spremenjena.

Če je predsednik pristojnega odbora sprejel dopustne predloge sprememb odbora k delu, ki se 
kodificira, morajo imeti tudi drugi predlagatelji možnost, da za posvetovanje na plenarnem 
zasedanju vložijo predloge sprememb k takšnim določbam. 


