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1 Zadeva 26/62, Van Gend in Loos [1963] ECR 1.

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pravnih in institucionalnih vidikih uporabe instrumentov „mehkega prava“
(2007/2028(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe ES in zlasti členov 211, 230 in 249 Pogodbe,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za ustavne zadeve 
(A6-0000/2007),

A. ker je Sodišče Evropskih skupnosti v zadevi Van Gend in Loos ugotovilo, da je Pogodba 
„več kot mednarodni sporazum, ki vzpostavlja zgolj obojestranske obveznosti držav 
pogodbenic. ... Skupnost [pomeni] nov pravni red mednarodnega prava, v korist katerega 
so države članice omejile, čeprav na omejenih področjih, svoje suverene pravice in 
katerega subjekti so ne le države članice, ampak tudi njihovi državljani. ..., [P]ravo 
Skupnosti torej ... posameznikom ne nalaga samo obveznosti, ampak jim daje tudi pravice, 
ki postanejo del njihove pravne dediščine. Take pravice nastanejo ne samo z izrecno 
podelitvijo s Pogodbo, ampak tudi na podlagi obveznosti, ki jih Pogodba jasno opredeli in 
naloži posameznikom, državam članicam in institucijam Skupnosti“1; 

B. ker se lahko zakonodaja Skupnosti zato razlikuje od mednarodnega javnega prava po tem, 
da je obvezujoča ne samo za države, ampak tudi za posameznike, ki pridobijo zaradi nje 
pravno izvršljive pravice, in vključuje vrsto institucij, vključno z Evropskim parlamentom, 
ki ga neposredno izvolijo državljani Unije; ker temelji evropski pravni red na demokraciji in 
pravni državi, kar pojasnjuje preambula Pogodbe EU; 

C. ker to pomeni, da lahko institucije EU delujejo le v skladu z načelom zakonitosti, in sicer 
kadar jim je dodeljena pristojnost na pravni podlagi, in v okviru omejitev svojih pooblastil, 
za kar poskrbi Evropsko sodišče;

D. ker je v primeru, kadar ima Skupnost zakonodajne pristojnosti, primerno delovati tako, da 
sprejmeta Parlament in Svet, demokratični instituciji Unije, zakonodajo, pri čemer lahko le 
sprejetje zakonodaje s primernimi institucionalnimi postopki zagotovi pravno varnost, spo
štovanje temeljnih načel prava, pravnega varstva in izvedljivosti, ter ker vključuje to tudi 
spoštovanje institucionalnega ravnovesja, ki ga zajema Pogodba, in omogoča odprtost in 
sprejemanje odločitev;

E. ker to na splošno, kadar ima Skupnost zakonodajno pristojnost, preprečuje uporabo 
„mehkega prava“ ali „pravil ravnanja iz dokumentov, ki niso pravno zavezujoči,vendar 
imajo kljub temu nekatere neposredne pravne posledice, ter katerih cilj je dejanski učinek in 
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ki ga lahko tudi dosežejo,“2 pri čemer so bila ta pravila ravnanja v preteklosti uporabljena 
za ublažitev pomanjkanja formalne zakonodajne pristojnosti in/ali sredstev za izvrševanje 
ter so kot taka značilna za mednarodno javno pravo;

F. ker so instrumenti mehkega prava, kadar jih izrecno določa Pogodba, zakoniti, če niso 
uporabljeni kot nadomestki za zakonodajo, kadar ima Skupnost zakonodajno oblast, saj bi 
to pomenilo tudi kršitev načela prenesenih pristojnosti, in ker to še toliko bolj velja za 
sporočila Komisije, katerih cilj je razlagati zakonodajo Skupnosti; ker predstavljajo
pripravljalni dokumenti, kot sta zelena in bela knjiga, tudi zakonito uporabo mehkega prava 
skupaj z obvestili in smernicami, ki jih je objavila Komisija, da bi razložila, kako izvaja
politiko konkurence in državne pomoči;

G. ker lahko odprta metoda usklajevanja pomaga pri spodbujanju dosežkov notranjega trga, 
vendar je sodelovanje Parlamenta in Sveta v zvezi s tem na žalost zelo slabo;

H. ker člen 211 Pogodbe ES določa: „[d]a bi Komisija zagotovila ustrezno delovanje in razvoj 
skupnega trga ... oblikuje priporočila ... glede zadev, obravnavanih v tej pogodbi, če je to v 
njej izrecno predvideno ali po mnenju Komisije potrebno“, vendar v skladu s petim 
odstavkom člena 249 priporočila niso zavezujoča in so v skladu s Sodiščem „ukrepi, ki niso 
zavezujoči niti za osebe, katerim so namenjeni“3 in ne določajo pravic, na katere bi se 
posameznik lahko skliceval pred državnim sodiščem4, ter ker člen 230 Pogodbe ES prepre
čuje razveljavitev priporočil, ker niso obvezujoča;

I. ker Sodišče kljub temu meni, da se taka dejanja „ne smejo ... obravnavati brez pravnih 
posledic. Nacionalna sodišča morajo upoštevati priporočila, da se odločijo glede sporov, ki 
so jim bili predloženi, zlasti kadar pojasnjujejo razlago nacionalnih ukrepov, sprejeto za 
njihovo izvajanje, ali kadar so oblikovani kot dopolnilo zavezujočim določbam Skupnosti“5;

J. ker vsebuje člen I-33 ustavne pogodbe EU podobno določbo kot člen 211 Pogodbe ES, 
vendar dodaja, da „Evropski parlament in Svet pri obravnavi osnutkov zakonodajnih aktov 
ne sprejmeta nobenega akta, za katerega na zadevnem področju ni predviden ustrezen 
zakonodajni postopek“;

K. ker je leta 2005 Komisija sprejela priporočilo o čezmejnem upravljanju avtorskih pravic za 
zakonite spletne glasbene storitve na podlagi člena 211 Pogodbe ES, opredeljeno kot 
„instrument mehkega prava ... oblikovan za to, da trgu omogoči, da gre v pravo smer“ in 
navidezno oblikovan za izpostavitev Direktive o avtorskih pravicah v informacijski družbi6
ter Direktive o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, 
sorodnih avtorski7, ter ker uveljavlja Komisija možnosti posamezne politike s sredstvi 
mehkega prava, saj je njen glavni cilj spodbujati izdajo dovoljenj za več ozemelj ter priporo
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čati, kako jo je treba urejati;

L. ker je Komisija nameravala delovati v skladu s priporočili na drugih področjih, na katerih 
ima Skupnost pristojnost, tudi na področju ureditvijo avtorskih pravic in omejevanjem 
odgovornosti revizorja, ali vsaj razmišljala o tem;

M. ker ostaja poleg tega projekt pogodbenega prava v okviru mehkega prava;

N. ker uporaba mehkega prava, kadar ima Skupnost zakonodajno pristojnost, vendar se zaradi 
politične volje ne uvede zakonodaja, mora preprečiti vpliv drugih (demokratičnih) 
instrumentov, lahko krši načela demokracije in zakonitosti ter povzroči, da Komisija 
prekorači svoje pristojnosti;

O. ker je cilj mehkega prava tudi to, da ustvarja občutek oddaljene birokracije, ki se je 
pripravljena prilagoditi močnim interesom, ki jih državljani ne poznajo, in ker lahko imajo 
prizadete tretje stranke (npr. potrošniki) zaradi njega utemeljena pričakovanja, pri čemer se 
ne morejo pravno braniti zaradi zakonov, ki imajo za njih negativne pravne učinke.

P. ker se načrt za boljšo zakonodajo ne bi smel omajati, zato da bi lahko izvršni organi 
Skupnosti učinkovito sprejemali zakonodajo z instrumenti mehkega prava, s čimer bi 
potencialno ogrozili pravni red Skupnosti, se izognili vpletenosti demokratično izvoljenega 
Parlamenta in pravnemu pregledu, ki bi ga izvedlo Sodišče Evropskih skupnosti, ter prikraj
šali državljane za pravna sredstva;  

Q. ker ni določen noben postopek za posvetovanje s Parlamentom glede predlagane uporabe 
instrumentov mehkega prava, kot so priporočila in razlagalna sporočila;

1. meni, da je mehko pravo preveč pogosto dvoumen in neučinkovit instrument, ki ima 
škodljiv učinek na zakonodajo Skupnosti in institucionalno ravnovesje, ter ga je treba 
pazljivo uporabljati, tudi kadar je njegova uporaba določena v Pogodbi;

2. obžaluje, da uporablja Komisija mehko pravo, kadar predstavlja nadomestek za zakonodajo 
ali kadar ekstrapolira sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti na neznano območje;

3. poziva institucije, da delujejo v skladu s členom I-33 ustavne pogodbe EU in se vzdržijo 
sprejemanja instrumentov mehkega prava pri obravnavi osnutkov zakonodajnih aktov;

4. poziva Komisijo, da upošteva zlasti učinek na potrošnike in pravna sredstva, ki jih imajo na 
voljo, preden predlaga kakršen koli ukrep, ki vključuje koregulacijo ali samoregulacijo;

5. poudarja, da se pripravljalni postopek ne sme kršiti in neupravičeno podaljšati, čeprav lahko 
Komisija upravičeno uporabi predzakonodajne instrumente; na področjih, kot je projekt 
pogodbenega prava, se mora Komisija na neki točki odločiti, ali bo izkoristila svojo pravico 
do pobude in na kakšni pravni podlagi jo bo izkoristila;

6. poziva Komisijo, da se s Parlamentom posvetuje, kako se je z njim mogoče posvetovati, 
preden Komisija sprejme instrumente mehkega prava, in tako omogoči, da se predlagani 
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ukrepi mehkega prava nadzorujejo in da izvršilni organi na kakršen koli način napačno 
uporabljajo pooblastila;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam 
parlamentom držav članic.


