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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembah poslovnika Evropskega parlamenta za prilagoditev notranjih postopkov 
zahtevam po poenostavitvi zakonodaje Skupnosti
(2005/2238(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga spremembe svojega poslovnika (B6-0582/2005),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Izvajanje Lizbonskega 
programa Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja 
(KOM(2005)0535)". 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta 15. in 16. junija 2006, zlasti točke 41,

– ob upoštevanju resolucije z dne 16. maja 2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega 
okolja1, 

– ob upoštevanju resolucije z dne 16. maja 2006 o rezultatih preverjanja zakonodajnih 
predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca2, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Strateški pregled boljše 
pravne ureditve v Evropski uniji" (KOM(2006)0689), 

– ob upoštevanju členov 201 in 202 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve 
(A6-0000/2006),

A. ker se je Parlament v omenjeni resoluciji o strategiji poenostavitve zakonodajnega 
okolja z dne 16.5.2006 (točka 21) zavzel, „da bo razmislil o izboljšanju svojih 
postopkov in notranjih zakonodajnih tehnik, da bi s tem pospešil proces poenostavitve, 
vendar ob spoštovanju postopkov, ki jih predvideva primarno pravo, predvsem Pogodba 
o ES“.  

B. ker so tehnike kodifikacije in ponovnega sprejetja eno najpomembnejših orodij za 
poenostavitev zakonodaje Skupnosti, ki je del nove lizbonske strategije za rast in 
zaposlovanje v Evropi,  

C. ker poslovnik vsebuje določbo o kodifikaciji, ki jo je treba pregledati, vendar ne vsebuje 
določbe o ponovnem sprejetju,  

D. ker Parlament želi s pregledom in pojasnitvijo svojih postopkov resno prispevati k 
prizadevanjem za poenostavitev in spodbuditi Komisijo, da v ta namen pripravi več 

  
1 Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2006)0205.
2 Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2006)0206.
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predlogov, 

E. ker je zaželeno, da Svet sprejme podobne ukrepe,

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
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 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 Komisije v skladu s 
točko 4 medinstitucionalnega sporazuma z 
dne 20. decembra 1994 o pospešenem 
načinu dela za uradno kodifikacijo 
zakonodajnih besedil 1. 

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 pravne zadeve 
lahko od pristojnega odbora zahteva, da 
opravi pregled z namenom izdaje mnenja 
o možnosti 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. Če odbor, ki je pristojen za pravne 
zadeve, meni, da predlog ne vsebuje 
nobene vsebinske spremembe zakonodaje 
Skupnosti, ga predloži Parlamentu v 
odobritev z enim samim glasovanjem, 
predlogi sprememb besedila predloga pa 
niso dopustni.

4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve 
oceni, da predlagana kodifikacija 
dejansko ustreza pogoju, opisanemu v 

  
1 UL C 102, 4.4. 1996, str. 2.
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odstavku 3, vendar po prejemu mnenja 
pristojnega odbora ugotovi, da predlog ni 
primeren zlasti zaradi novih sprememb 
zadevnih aktov, ki so medtem nastale, 
zahteva od predsednika, naj povabi 
Komisijo, da poda izjavo o možnostih 
spremembe svojega predloga v določenem 
roku. Če Komisija sporoči, da svojega 
predloga ne namerava spremeniti ali 
kadar ne poda mnenja v določenem roku, 
lahko odbor, pristojen za pravne zadeve, 
predlaga zavrnitev predloga.
5. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, 
meni, da predlog vsebuje vsebinsko 
spremembo zakonodaje Skupnosti, 
predlaga zavrnitev predloga. 

Obrazložitev

S predlagano revizijo člena poslovnika o kodifikaciji Parlament racionalizira svoje postopke, 
jih usklajuje z obveznostmi, ki jih je na tem področju sprejel glede na Komisijo in Svet, 
spodbuja Komisijo, da predloži dodatne predloge za kodifikacijo in prispeva k prizadevanju 
za poenostavitev prava Skupnosti.

Sedanja različica člena ima kar nekaj šibkih točk.

Prvi odstavek se sklicuje na poenostavljeni postopek iz celotnega člena 43. Drugi odstavek 
tega člena pa predvideva, da lahko kot „nadomestno rešitev" predsednik odbora predlaga, da 
on sam ali poročevalec „pripravi zbir predlogov sprememb, ki odražajo razpravo v odboru“. 
Člen 43 se na koncu svojih prvih dveh odstavkov 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 dopustijo spremembe k točki na plenarnem zasedanju.

Ta možnost je v nasprotju z zamislijo kodifikacije in se ne ujema z obstoječim 
medinstitucionalnim sporazumom na tem področju1, zlasti s točkama 6 in 8, iz česar lahko 
sklepamo, da sta Parlament in Svet izrazila voljo, da v predloge kodifikacije ne vnašata 
vsebinskih sprememb. 

Parlament se lahko znotraj notranje organizacije samoomeji, ne da bi se odpovedal izvajanju 
„pristojnosti, ki so mu dodeljene s to pogodbo“2v okviru „običajnega" zakonodajnega 
postopka3, tako da se obveže, da v primeru predloga kodifikacije, ki ne vsebuje vsebinske 
spremembe, ne bo predložil predlogov sprememb.
Odstavek 3 revidirane različice izraža to načelo tako, da izključuje vsak nesporazum.

  
1 'Medinstitucionalni sporazum z dne 20. decembra 1994, Pospešen način dela za uradno kodifikacijo 
zakonodajnih besedil, točka 4, UL C 102 4.4.1996, str.2' 
3 Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejetju pravnih 
aktov, UL C 77 28.3.2002, str.1' 
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Če odbor, pristojen za pravne zadeve, sklene, da predlog Komisije za kodifikacijo prinaša 
spremembe vsebine zakonodaje Skupnosti, je v okviru strategije poenostavitve najprimernejša 
rešitev le zavrnitev besedila.   

Če Komisija v svojem predlogu ne bi upoštevala pravil kodifikacije, je smiselno, da se ga 
posreduje in zahteva „ponovni pregled njegove kopije" (to je, da se predlaga pravilno 
besedilo kodifikacije ali se predlaga na tem mestu besedilo za ponovno sprejetje, če so 
potrebne vsebinske spremembe).

Predlog spremembe 2
Člen 80 a (novo)

Člen 80 a
Ponovno sprejetje pravnih aktov

1. Če Komisija predloži Parlamentu 
predlog o sprejetju pravnega akta, ki v 
enotnem besedilu vsebuje vsebinske 
spremembe, katere Komisija predlaga, da 
se jih vnese v enega ali več predhodnih 
aktov in določb tega ali teh zadnjih aktov, 
ki ostajajo nespremenjeni (predlog za 
ponovno sprejetje pravnega akta), se ta 
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 Komisije 
v skladu s točko 9 medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejetju pravnih 
aktov1.

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, ta pa v skladu s členom 40 
predlog pošlje pristojnemu odboru v 
pregled po običajnem postopku.
V tem primeru razen pogojev iz členov 
150 in 151 predlogi sprememb na predlog 

  
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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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 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.  

Obrazložitev

Nova določba je zgrajena po modelu člena 80 o kodifikaciji. Ocena predloga za ponovno 
sprejetje je razdeljena med odbor, pristojen za pravne zadeve, in pristojni odbor v skladu z 
razmejitvijo besedila med „kodifikacijo“ in „spremembo“. To razlikovanje se formalizira v 
predlogu Komisije, spremenjeni deli so sivi, nespremenjeni pa ostajajo beli. 
Odbor, pristojen za pravne zadeve najprej pregleda besedilo in preveri, ali je Komisija s 
formalnega vidika ta elementa predstavila dovolj jasno in v skladu z merili, ki jih določa 
medinstitucionalni sporazum1, in če določbe, ki jih je Komisija določila za nespremenljive, ne 
vsebujejo vsebinskih sprememb. 

Pristojni odbor pregleda vsebino delov besedila, ki se spreminjajo, nove določbe, 
spremenjene obstoječe določbe in črtane določbe.

Odbora pregledata besedilo zaporedno, da bi izključili vsako morebitno nejasnost in 
prekrivanje teh dveh funkcij. 
V skladu s tem se lahko morebitne izboljšave v predstavitvi predloga med prvo fazo 
upoštevajo tudi pri drugi fazi.

Izkušnje so pokazale, da lahko razlikovanje med kodifikacijskim in novim delom določenega 
predloga za ponovno sprejetje pravnega akta včasih predstavlja težavo pri praktičnem delu 
odborov in je vzrok razprav o dopustnosti ali nedopustnosti določenega predloga sprememb. 
Od tod potreba po pregledu nekaterih nespremenjenih določb. V svoji nedavni resoluciji o 
poenostavitvi zakonodajnega okolja Skupnosti2 Parlament tako izraža to zamisel:

  
1 Točki 6 in 7 sporazuma o ponovnem sprejetju.
2 Z dne 16.5.2006 o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja, ki temelji na poročilu A6-80/2006 odbora, 
pristojnega za pravne zadeve (poročilo Gargani).
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„Evropski parlament [...] razume, da Evropski parlament in Svet načeloma ne bosta smela 
vlagati predlogov sprememb kodificiranih delov, če se želi zagotoviti učinkovitost 
preoblikovanja; [...] vendar priznava, da bi moral obstajati izreden postopek za vlaganje 
predlogov sprememb h kodificiranemu delu, kadar je to potrebno za skladnost ali povezanost 
z delom, ki je predmet spreminjanja.“1

„Izreden postopek", ki je predviden v odstavku 3, dovoljuje predsedniku v odboru in po 
potrebi na plenarnem zasedanju, da posamično sprejme predloge sprememb, kar ustreza 
njegovi običajni vlogi „odločanja o dopustnosti predlogov sprememb“. 

Po členu 80 se v primeru, ko odbor, pristojen za pravne zadeve, ugotovi, da Komisija v 
svojem predlogu ni upoštevala pravil ponovnega sprejetja, predlaga zavrnitev besedila.     

  
1 Odst. 16.
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OBRAZLOŽITEV

Zaradi predloga spremembe člena 80 poslovnika, Kodifikacija, ki ga je predlagal Richard 
Corbett1, je bil odbor pooblaščen, da pripravi poročilo o morebitnih spremembah poslovnika 
za prilagoditev notranjih postopkov zahtevam Parlamenta po poenostavitvi zakonodaje 
Skupnosti2.

Ta ukrep se vključi v odgovor Parlamenta na zadnjo pobudo Komisije v zvezi s 
poenostavitvijo.3

Parlament se je zavzel, „da bo razmislil o izboljšanju svojih postopkov in notranjih 
zakonodajnih tehnik, da bi s tem pospešil proces poenostavitve, vendar ob spoštovanju 
postopkov, ki jih predvideva primarno pravo, predvsem Pogodba o ES“.4  

Revidirati je treba določbe člena 80 poslovnika o kodifikaciji in tako vzpostaviti poseben 
postopek, ki bo drugačen od obstoječih enostavnih ali hitrih postopkov in bo hkrati ustrezal 
zahtevam kodifikacije in prenašal v poslovnik obveznosti, ki jih je Parlament sprejel z 
medinstitucionalnimi sporazumi.

Razen tega je treba v poslovnik vnesti metodo ponovnega sprejema pravnih aktov in 
predvideti poseben postopek, ki bo poseben in bo hkrati temeljil na postopku „kodifikacije".

Nenavadno je, da od formalizacije v obliki sporazuma med Komisijo, Parlamentom in Svetom 
leta 20015, metoda ponovnega sprejema pravnih aktov v nobenem primeru ni bila uvedena v 
poslovnik. Brez dvoma se to nikomur ni zdelo potrebno niti koristno. Tako se lahko postopki 
za njeno izvajanje, kot so bili določeni v sporazumu, v poslovniku sploh ne pojavijo, medtem 
ko so z materialnega stališča eden od „drugih postopkov“ v smislu poglavja 11.

Uvedba posebne določbe, namenjene ponovnemu sprejetju pravnih aktov, torej zapolnjuje to 
vrzel in si prizadeva, tako kot revizija člena 80 o kodifikaciji, za razjasnitev postopkov v 
Parlamentu in nenazadnje za spodbujanje Komisije, da izdela več predlogov za ponovno 
sprejetje pravnih aktov in s tem prispeva k prizadevanju po poenostavitvi prava Skupnosti.

Na ravni poslovnika je treba odgovoriti na vprašanje, ki se občasno zastavlja ob oceni 
predlogov za ponovni sprejem pravnih aktov, in sicer, v kakšnem obsegu se lahko 
kodifikacijski del takšnega predloga spremeni s predlogi sprememb.
Poročevalec je v delovnem dokumentu najprej predlagal pet možnosti za rešitev te težave. Po 
mnenju poročevalca potrebi po določeni prilagodljivosti v izjemnih primerih in želji, da se 
postopki ne bi preveč zapletali, vendar ob upoštevanju običajnih pristojnosti predsednika 
odbora in predsednika na plenarnem zasedanju, najbolj ustreza rešitev v odstavku 4 novega 
člena.

  
1 B6-0582/2005 z dne 26.10.2005.
2 Zapisnik zasedanja z dne 15.12.2005.
3 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 25.10.2005 Izvajanje Lizbonskega programa Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega 
okolja KOM(2005)0535 končno.
4 Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji poenostavitve zakonodajnega okolja z dne 16.5.2006, A6-
80/2006, točka 21.
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