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POVZETEK
S članstvom držav članic v Evropski uniji in posledičnim prenosom izvrševanja dela
suverenih pravic na institucije EU so se spremenila razmerja med zakonodajno in
izvršilno vejo oblasti v državah članicah. Vlade so namreč pridobile pristojnost
odločanja v Svetu, nacionalni parlamenti pa so se v zakonodajne postopke lahko
vključevali le posredno preko nacionalnih vlad. Nacionalni parlamenti so z namenom
zmanjševanja demokratičnega deficita ustanovili posebne odbore za evropske zadeve
ter okrepili svoj nadzor nad delom vlad.
Šele z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe leta 2009 so nacionalni parlamenti prvič
formalno in neposredno vključeni v institucionalni ustroj Evropske unije. Vloga
nacionalnih parlamentov je odslej omenjena že v samem besedilu Pogodb ter posebej
poudarjena v Protokolu o vlogi nacionalnih parlamentov v EU in Protokolu o uporabi
načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Slednji uveljavlja mehanizem zgodnjega
opozarjanja, ki nacionalnim parlamentom omogoča, da v zakonodajnem postopku
sodelujejo kot varuhi načela subsidiarnosti. Načelo subsidiarnosti namreč onemogoča
prekomerno prilaščanje zakonodajnih pristojnosti s strani Unije. Nacionalni parlamenti
so med drugim pridobili tudi druge pristojnosti, kot so: neposredno prejemanje vseh
zakonodajnih in nezakonodajnih dokumentov s strani institucij EU, možnost uveljavitve
veta v določenih primerih, možnost sodelovanja v mehanizmih ocenjevanja izvajanja
politik v okviru območja svobode, varnosti in pravice in možnost podajanja pobud za
začetek postopka vložitve tožbe na Sodišče EU zaradi kršitve načela subsidiarnosti z
zakonodajnim aktom, ki jih vloži vlada v imenu svojega parlamenta.
Nacionalni parlamenti so v skladu z Lizbonsko pogodbo prilagodili pravno podlago
poslovniških določil in notranje postopke, da bi v največji možni meri izkoristili dane
možnosti vključevanja v obravnavo zadev EU. V Republiki Sloveniji je Državni zbor z
zakonskimi in poslovniškimi spremembami zato izoblikoval nov postopek za obravnavo
skladnosti evropskih zakonodajnih predlogov z načelom subsidiarnosti. Slovenski model
ureditve obravnav zadev EU je v primerjavi z modeli v primerljivih državah članicah
pravno in formalno dobro urejen. Postopek nadzora nad upoštevanjem načela
subsidiarnosti pa kaže, da je slovenski model zakonsko in poslovniško odlično urejen,
vendar se v praksi ne izvaja.
Iz raziskave je moč ugotoviti, da nacionalni parlamenti ne uporabljajo mehanizma
zgodnjega opozarjanja, ki je slovel kot največja pridobitev za nacionalne parlamente, v
zadostni meri, pač pa se vse pogosteje poslužujejo neposrednega dialoga z Evropsko
komisijo ter podajajo vsebinske pripombe k zakonodajnim predlogom.
Ključne besede: Evropska unija, nacionalni parlamenti, Lizbonska pogodba, Odbor za
zadeve EU, Državni zbor, načelo subsidiarnosti, mehanizem zgodnjega opozarjanja.
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SUMMARY
THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EUROPEAN UNION AFFAIRS
The accession of Member States to the European Union consequently transferred the
sovereign rights to the EU institutions and changed the relationship between the
legislative and executive branches in Member States. Governments acquired the power
to take legislative decisions within the EU institutions while national Parliaments were
involved in legislative processes only indirectly through their governments. In order to
reduce the democratic deficit, the national Parliaments established special European
Affairs Committees, in which they discussed EU matters and strengthened the control
over their governments.
As of 2009 when the Lisbon Treaty entered into force, national Parliaments are for the
first time formally and directly involved in the institutional structure of the European
Union. The role of national Parliaments is mentioned in the wording of the Treaties and
particularly emphasized in the Protocol on the role of national Parliaments in the
European Union and Protocol on the application of the principles of subsidiarity and
proportionality. The most important acquisition of the Treaties is an early-warning
mechanism, which enables national Parliaments to act as guardians of the principle of
subsidiarity against excessive competence of legislative powers by the Union. National
Parliaments have also gained other responsibilities, such as direct information of
legislative and non-legislative acts issued by EU institutions, the possibility of exercising
a veto, performing an evaluation of policies in the area of freedom, security and justice
and they can initiate an action for breach of the principle of subsidiary to the Court of
Justice.
National Parliaments adapted their internal procedures to the Treaties in order to
explore the given possibilities of integration at the European level. The National
Assembly of the Republic of Slovenia modified the Act on Cooperation between the
National Assembly and the Government in EU Affairs and initiated a new procedure to
examine the legislative proposals with the principle of subsidiarity. If we compare the
Slovenian model of the proceedings in EU matters with other national Parliaments'
models, it can be noticed that the Slovenian model is legally clearly defined. The
comparison of subsidiarity proceedings between the parliaments indicates that the
Slovenian system has a good legal base, but has so far not been used in practice. The
survey suggests that national Parliaments have not used the early-warning mechanism
to great extent, but rather increasingly resort a direct dialogue with the European
Commission, by providing substantive proposals to the draft legislative acts.
Keywords: European Union, national Parliaments, Lisbon Treaty, European Affairs
Committees, the National Assembly of the Republic of Slovenia, the principle of
subsidiarity, early-warning mechanism.
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1 UVOD

Evropska unija je svojevrstna mednarodna organizacija, ki se od drugih organizacij
razlikuje po svoji enkratni zgradbi. Po načinu delovanja je naddržavna tvorba, pravno
podlago pa tvorijo mednarodne pogodbe, v katerih članice del svoje suverenosti prenašajo
na Unijo. Notranja suverenost držav v določeni meri izginja, ker se države članice med
seboj povezujejo in prenašajo del suverenosti na organe EU. S prenosom suverenosti se
posledično spreminja tradicionalna vloga nacionalnih parlamentov v zakonodajnih
postopkih in sprejemu končnih odločitev, ki neposredno vplivajo na življenje državljanov v
državah članicah.
S članstvom v Evropski uniji so se spremenila nacionalna razmerja med organi državne
oblasti. Nacionalni parlamenti so zakonodajno pristojnost deloma prepustili institucijam
Evropske unije in se pri tem soočili s pomanjkanjem vpliva na zakonodajno dejavnost na
ravni Evropske unije. Zaradi obrobne vloge so se nacionalni parlamenti lahko vključevali le
posredno, in sicer tako, da so okrepili nadzor nad delovanjem vlad oz. vladnih
predstavnikov, ki zastopajo države članice v institucijah EU.
Nacionalni parlamenti so bili z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 prvič
uradno in neposredno vključeni v primarni pravni red EU. Nacionalni parlamenti so
vključeni v oblikovanje in pregled evropskih zakonodajnih aktov pred njihovim končnim
sprejetjem. Čeprav nacionalni parlamenti po novem obravnavajo pobude Evropskega
sveta o premostitvenih klavzulah v obliki poenostavljenega postopka za spremembo
Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju Pogodbi),
obravnavajo predloge Sveta, ki se nanašajo na vidike čezmejnega družinskega prava s
čezmejnimi posledicami, obravnavajo prošnje držav kandidatk za pristop k EU, sodelujejo
v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik v okviru območja svobode, varnosti in pravice
ter podajajo pobude za začetek postopka vložitve tožbe na Sodišče EU zaradi kršitve
načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom, pa najpomembnejšo novost predstavlja t. i.
mehanizem zgodnjega opozarjanja, v katerem nacionalni parlamenti preverjajo morebitno
prekoračitev pristojnosti Unije na določenih področjih v okviru spoštovanja načela
subsidiarnosti.
Načelo subsidiarnosti pomeni, da mora Unija sprejemati odločitve čim bližje državljanom,
razen na področjih, ki spadajo v njeno izrecno pristojnost, in le-ta ne ukrepa, če to ni
učinkovitejše od ukrepanja na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Vključenost
nacionalnih parlamentov v zakonodajne postopke, tj. nadzor nad zakonodajnimi akti, še
preden jih v rednem postopku obravnava zakonodajalec, je pomembna, kajti sistem
zgodnjega opozarjanja nacionalnim parlamentom daje pravico do podajanja pripomb k
osnutkom sekundarne zavezujoče zakonodaje in preverja, ali Unija ne presega svojih
pooblastil z vmešavanjem v zadeve, ki se lahko bolje rešujejo na nižjih ravneh.

1

Nacionalni parlamenti so se na pridobljene pristojnosti in še posebej na mehanizem
zgodnjega opozarjanja prilagodili, saj je po uveljavitvi Lizbonske pogodbe večina
nacionalnih parlamentov preoblikovala notranje postopke obravnav zadev EU z zakonskimi
in poslovniškimi spremembami in dopolnitvami. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe naj bi
se moč in aktivnejša vključenost nacionalnih parlamentov v evropske zakonodajne
postopke povečala, praksa pa bo pokazala, ali je vpliv res večji od pričakovanega.
Državni zbor Republike Slovenije spada med mlajše in manjše parlamente v Evropski uniji.
V času pridruževanja Evropski uniji se je po zgledu ostalih parlamentov v Državnem zboru
oblikovala posebna Komisija za evropske zadeve, ki se je kasneje preoblikovala v Odbor
za zadeve Evropske unije. Leta 2004 so bila z ustavnimi, zakonskimi in poslovniškimi
določbami določena razmerja med državnim zborom in vlado pri obravnavi evropskih
zadev. Zadnje spremembe Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v
zadevah evropske unije in Poslovnika Državnega zbora so začele veljati januarja 2011 in
predstavljajo odziv na uveljavitev Lizbonske pogodbe in posledično novo, okrepljeno vlogo
nacionalnih parlamentov v zakonodajnih procesih EU. V Državnem zboru so se oblikovali
postopki glede preverjanja skladnosti zakonodajnih predlogov z načelom subsidiarnosti in
ostalih novih obveznosti, ki so določeni v Pogodbah.
Z vidika nacionalnih parlamentov je pridobitev pravice sodelovanja v postopkih nadzora
skladnosti zakonodajnih osnutkov z načelom subsidiarnosti in pristojnost v ostalih
postopkih dobrodošla, saj jim omogoča, da izkoristijo lastne zakonodajne pristojnosti,
krepijo demokratični nadzor nad zakonodajalci Unije in delom lastnih vlad, kar posledično
omogoča oblikovanje boljše zakonodaje na evropski in nacionalni ravni.
Nacionalni parlamenti se po uveljavitvi Lizbonske pogodbe vključujejo v postopek
obravnave nadzora spoštovanja načela subsidiarnosti. V mehanizmu zgodnjega
opozarjanja lahko nacionalni parlamenti v primeru kršitve načela subsidiarnosti izrazijo
svoje nestrinjanje z osnutkom zakonodajnega akta in ker v tem postopku ne vplivajo na
zaključek zakonodajnega postopka na Svetu ali Evropskem parlamentu, se pojavljajo
dvomi glede učinkovitosti mehanizma. Dve leti po uveljavitvi Lizbonske pogodbe se
zastavlja vprašanje, kako mehanizem nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti
učinkuje na zakonodajalce EU, kakšen je dejanski vpliv nacionalnih parlamentov na
zakonodajne postopke na ravni EU ter kako izkoristijo dane možnosti za uveljavitev
svojega vpliva na sooblikovanje evropskih politik in zakonodajnih predlogov v institucijah
EU.
Tako kot ostali parlamenti je tudi Državni zbor v skladu s prenovljenima Pogodbama
januarja 2011 sprejel vrsto sprememb in dopolnitev Zakona o sodelovanju med državnim
zborom in vlado v zadevah Evropske unije ter Poslovnika Državnega zbora. Spremembe
Poslovnika Državnega zbora so bile oblikovane z namenom učinkovitejše vključenosti
Državnega zbora pri obravnavi zadev EU.
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Na podlagi zgornjih ugotovitev so bile postavljene naslednje temeljne hipoteze
magistrskega dela:
o H1: Lizbonska pogodba je okrepila vlogo nacionalnih parlamentov v zadevah EU.
o H2: Število obravnav zadev EU se je po uveljavitvi sprememb in dopolnitev
Poslovnika Državnega zbora na matičnih delovnih telesih in pristojnih odborih
povečalo.
o H3: Državni zbor učinkovito uveljavlja svoje interese pri obravnavi zadev EU v
matičnih delovnih telesih in pristojnih odborih.
o H4: Državni zbor izvaja dosleden nadzor nad sprejetimi stališči, ki jih Vlada
Republike Slovenije uveljavlja v institucijah EU.
Namen dela je bil podrobneje predstaviti delovanje Državnega zbora pri obravnavi zadev
EU, predvsem z vidika zakonskih in poslovniških določil ter postopkov obravnav zadev EU
in novih pristojnosti nacionalnih parlamentov, ki jih je uveljavila Lizbonska pogodba s
priloženimi Protokoli. Osredotočila sem se na obravnavo načela subsidiarnosti v
institucijah EU ter prikazala obravnavo zadev EU ter postopek obravnave načela
subsidiarnosti v izbranih parlamentih držav članic.
Cilj magistrskega dela je bil podati celovit teoretični in praktični opis zakonodajne ureditve
parlamentarnih postopkov in prikazati delovanje parlamentarnih odborov znotraj
institucionalnega okvira EU, predstaviti postopke obravnav v institucijah EU ter ugotoviti
dejanski vpliv nacionalnih parlamentov na odločitve, ki so vezane na zadeve EU.
Demokratični primanjkljaj je v strokovni literaturi opredeljen kot "[R]azkorak med

prenosom pristojnosti držav članic na Evropsko unijo in možnostmi državljanov in
parlamentov teh držav, da bi lahko sodelovali pri urejanju zadev iz pristojnosti te
organizacije ali da bi lahko vplivali na njihovo urejanje." (Kocjančič, 2005, str. 55). Številni
avtorji (Krašovec, 2007: 336; Hix, 2005:68-71; Kocjančič, 2005: 55) opredeljujejo različne
vzroke demokratičnega primanjkljaja, med katerimi so najpogosteje omenjeni:
prevladujoča vloga izvršilne veje oblasti pri sprejemanju zakonodajnih odločitev v
institucijah EU, šibka vloga Evropskega parlamenta, "oddaljenost" evropskih politik od
realnih potreb državljanov, obrobna vloga nacionalnih parlamentov.
Na demokratični primanjkljaj so sprva opozorile države članice, ki so imele ustaljene in
stabilne demokratične institucije, danes pa se vprašanje demokratičnega primanjkljaja
pojavlja v vseh članicah. Hix (2005, str. 86) trdi, da je treba vzroke za demokratični
primanjkljaj iskati drugje, kajti ne drži, da so parlamenti izgubili zakonodajno oblast v
procesu evropskih integracij, saj je po njegovem nikoli niso niti imeli. V evropskih
parlamentarnih sistemih so bile vedno vlade tiste, ki so z informacijami, znanjem in
oblikovanjem politik obvladovale nacionalne parlamente. Rešitev demokratičnega
primanjkljaja vidi predvsem v povečanju politične tekmovalnosti na neposrednih volitvah v
institucije EU.
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Weiler (2002, str. 455) meni, da vzporedno z rastjo velikosti, obsega in dometa Skupnosti
oz. Unije pada moč posameznega državljana. Razloge je mogoče iskati v nesposobnosti
Unije, da bi oblikovala institucije in postopke, ki bi na ustrezno raven prenesli vzvode
parlamentarne kontrole in mehanizme odgovornosti vlad in uprav, ki se izvajajo na
nacionalni ravni. Ker se je vse več funkcij preselilo v "Bruselj", se je demokratično
ravnovesje znotraj držav članic porušilo, kar je okrepilo izvršilne veje oblasti.
Nacionalni parlamenti so od uveljavitve Lizbonske pogodbe prvič neposredno vključeni v
sooblikovanje zakonodajnih politik Evropske unije. Mehanizem zgodnjega opozarjanja
nacionalnim parlamentom omogoča preverjanje prekoračitve pristojnosti Unije v okviru
spoštovanja načela subsidiarnosti.
Grad (2010, str. 32) načelo subsidiarnosti ocenjuje kot podlago in merilo za razdelitev
oblasti na različnih ravneh državne organiziranosti in ker se načelo uporablja v sodobnih
federacijah, v pravnem smislu ne predstavlja novega pojava. Načelo subsidiarnosti
predstavlja pomembno merilo uporabe pristojnosti Unije, ki omejuje ukrepe, ki izhajajo iz
njene pristojnosti, in se je razvilo v širši pomen, ki določa razmerja med Unijo in njenimi
članicami, kar je "najobčutljivejša stvar" v Uniji.
Estella (2002, str. 135) pri preučevanju načela subsidiarnosti ugotavlja, da kljub velikim
rešitvam, ki jih je načelo subsidiarnosti sprva obetalo, načelo subsidiarnosti ni panaceja,
pač pa le način pakiranja stare logike v novo embalažo.
Accetto (2010, str. 253) meni, da Lizbonska pogodba vlogo nacionalnih parlamentov krepi
le na papirju. Meni, da mehanizem nadzora načela subsidiarnosti predstavlja neučinkovito
obliko pritiska na zakonodajna telesa Unije, in kar je najpomembnejše, da gre pri
odločanju o skladnosti zakonodajnega predloga z načelom subsidiarnosti v prvi vrsti za
politično in ne za pravno odločitev.
Raunio (2010, str. 6) trdi, da je edina novost Lizbonske pogodbe mehanizem zgodnjega
opozarjanja, ki daje nacionalnim parlamentom možnost nadzora nad upoštevanjem načela
subsidiarnosti in se v parlamentih uporablja kot varovalo državne suverenosti pred
širjenjem pristojnosti Unije. Avtor tudi trdi, da uvedeni mehanizem vnaša zmedo v
običajna razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo v zakonodajnem postopku.
Kot primer odličnega sodelovanja med parlamentom in vlado pri obravnavi zadev EU se v
strokovni literaturi izpostavljata finski in danski sistem, ki ju odlikuje močna vloga
nacionalnega parlamenta pri sprejemanju odločitev EU v razmerju do vlade. Finski model
parlamentarne obravnave zadev EU se navaja kot vzorčni primer aktivnega delovanja na
področjih, ki bi sicer spadali v njegovo pristojnost. Vlada pri tem zagotavlja vse
informacije, ki se nanašajo na pripravo zadev, povezanih z zadevami EU. Danski sistem
izstopa zaradi nadzora nad izvršilno vejo oblasti, ki ga izvaja Odbor za zadeve EU, ter
načinom oblikovanja stališč na sejah pristojnega Odbora. Angleški sistem je zanimiv z
vidika prepletanja postopkov obravnav zadev EU v obeh domovih. Omeniti velja, da gre v
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omenjenih primerih za države članice, ki imajo uveljavljene parlamentarne sisteme.
Postopke obravnav so oblikovale v skladu s svojimi poslovniškimi določbami, običaji in
tradicijo parlamentarnih obravnav. Vse tri države se aktivno vključujejo v sooblikovanje
evropskih politik v čim zgodnejši fazi ter vršijo nadzor nad delom svojih vlad.
Metodološko je magistrsko delo razdeljeno na dva dela. Teoretični del temelji na analizi in
primerjavi ustrezne literature, kot so pravni viri, strokovna literatura in članki s področja
prava EU. Empirični del pa vključuje primerjavo sprememb nacionalne zakonodaje,
primerjavo postopkov in obravnav v drugih primerljivih nacionalnih parlamentih s posebno
osredotočenostjo na vključenost specializiranih delovnih teles in pristojnih odborov v
obravnavo zadev EU ter prikaz zakonodajnih in drugih postopkov v institucijah EU.
Magistrsko delo obsega devet poglavij. V prvem delovnem poglavju je predstavljen namen
magistrskega dela s cilji ter hipotezami, ki jih bomo potrdili ali zavrnili na podlagi
ugotovitev.
V drugem poglavju je predstavljen razvoj Evropske skupnosti in Evropske unije, pravna
narava in temeljne značilnosti delovanja EU. Sledi predstavitev vseh institucij EU, ki so
posredno ali neposredno povezane z delovanjem nacionalnih parlamentov.
Tretje poglavje je namenjeno vlogi nacionalnih parlamentov v EU in njihovi neposredni
vključenosti v primarno pravo EU. Podrobneje so opisani zakonodajni postopki v Svetu in
v Evropskem parlamentu ter možnosti vključevanja nacionalnih parlamentov v omenjene
postopke. Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi temeljnih funkcionalnih in sistemskih
novosti Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije ter priloženih
Protokolov. Podrobneje so predstavljene nove pristojnosti nacionalnih parlamentov ter
načelo subsidiarnosti.
V petem poglavju je obravnavano načelo subsidiarnosti, ki velja za enega izmed
pomembnejših političnih načel, zato je v tem delu vključen podrobnejši opis obravnav v
tistih institucijah EU, ki neposredno sodelujejo z nacionalnimi parlamenti v procesu
nadzora skladnosti zakonodajnih osnutkov z načelom subsidiarnosti. Učinkovitost in
pravočasna izmenjava informacij ter medparlamentarno sodelovanje je v mehanizmu
zgodnjega opozarjanja ključnega pomena, zato so podrobneje opisane tudi oblike
obstoječih sistemov medparlamentarnega sodelovanja.
Šesto poglavje je namenjeno predstavitvi vloge Državnega zbora pri obravnavi zadev EU,
opisu zakonskih in poslovniških določil Državnega zbora ter jasnejši opredelitvi sprememb
in dopolnitev Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske
unije in Poslovnika Državnega zbora, ki so bile sprejete v luči Lizbonske pogodbe.
Razumevanje tega dela je ključno za analizo sistemov obravnav zadev EU v izbranih
nacionalnih parlamentih držav članic.
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V sedmem poglavju je predstavljena poglobljena primerjava in analiza postopkov
obravnav zadev EU in postopkov obravnav načela subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih
na Finskem, Kraljevini Danski in v Združenem kraljestvu. Analiza prikazuje praktični vidik
obravnav zadev EU in mehanizma nadzora načela subsidiarnosti.
Osmo poglavje je namenjeno preverjanju postavljenih hipotez, predstavitvi rezultatov
primerjave ter pričakovanemu prispevku raziskovanja k znanosti in stroki. Zadnje poglavje
predstavlja zaključek, v katerem bodo podane strnjene ugotovitve po poglavjih.
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2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI EVROPSKE UNIJE
2.1

EVROPSKA SKUPNOST

Po drugi svetovni vojni se je začel proces hitrega razvoja evropskega združevanja, ki je bil
posledica dolgotrajne želje po združeni Evropi in drugih mednarodnih dejavnikov. Imel je
dva cilja, in sicer čim prejšnjo gospodarsko obnovo Evrope ter postopno oblikovanje
enotnega območja miru, razvoja in blaginje.
Temeljni kamen povojnega evropskega združevanja je bil položen 9. maja 1950, ko je
tedanji francoski zunanji minister Robert Schumann predstavil načrt sodelovanja na
področju jekla in premoga med Francijo in Nemčijo ter predlagal oblikovanje nove
(zahodne) Evrope.
Prvi korak k oblikovanju je leta 1951 naredilo šest držav (Belgija, Francija, Italija,
Nizozemska, Luksemburg in Zvezna republika Nemčija), ki so podpisale Pogodbo o
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (1951/1952) (v nadaljevanju: PESPJ).
Glavni cilj PESPJ je bil ustvariti skupni trg za premog in jeklo pod nadzorom skupnih
organov. Ustanoviteljice so ustanovile organe, in sicer: Visoko oblast, Skupščino, Svet
ministrov in Sodišče, ki so bili pri svojem delu samostojni in so urejali vse potrebno za
vodenje panoge na skupnem trgu. Z organizacijo in načinom delovanja se je tako
oblikovala naddržavna institucionalna zgradba.
"Naddržavni element je predstavljala ureditev, da Visoka oblast odloča z večino svojih

članov. To je pomenilo, da so lahko bili interesi držav članic tudi preglasovani, pa vendar
je morala vsaka država odločitev sprejeti za veljavno." (Grad et al., 2007, str. 29). Visoka
oblast je imela izvršilne pristojnosti in je skrbela za uresničevanje ciljev pogodbe. Svet je
imel posvetovalno vlogo. Sestavljen je bil iz predstavnikov vlad držav članic. Tudi
Skupščina je imela le svetovalno vlogo, v njej pa so sedeli predstavniki parlamentov držav
članic, ki so bili voljeni posredno. Sodišče je štelo devet članov in je vršilo sodni nadzor
nad upoštevanjem PESPJ.
Na podlagi pozitivnih izkušenj in uspešnega sodelovanja znotraj ESPJ so članice sklenile
prakso prenesti še na gospodarsko tržišče. Zato sta bili leta 1958 ustanovljeni Evropska
gospodarska skupnost (1957/1958) (v nadaljevanju: EGS) in Evropska skupnost za
jedrsko energijo (1957/1958) (v nadaljevanju: EURATOM) v Rimu.
Vse tri evropske skupnosti so bile pravne osebe, vendar sta bili samo EGS in EURATOM
sklenjeni za nedoločen čas, medtem ko je bila ESPJ sklenjena za obdobje petdeset let in
je leta 2002 prenehala delovati. EGS je bila leta 1993 s Pogodbo o Evropski uniji
preimenovana v Evropsko skupnost (ES). "Med temi skupnostmi je bila dolgoročno

najpomembnejša Evropska gospodarska skupnost (EGS), s katero se je vzpostavil skupni
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ekonomski trg in so razvijale druge oblike gospodarskega sodelovanja med državami
članicami. Cilj pogodbe o EGS je bil predvsem vzpostavitev skupnega ekonomskega trga,
zbližanje ekonomskih politik držav članic, spodbujanje uravnoteženega ekonomskega
delovanja v okviru Skupnosti itd." (Grad, 2010, str. 12).
Z ustanovitvijo treh skupnosti se je vzpostavil skupni gospodarski trg, oblikovale so se
nekatere skupne politike in vzpostavili skupni organi delovanja. Pravni okvir delovanja
evropskih skupnosti se je spreminjal in dopolnjeval tudi zaradi njihovega širitvenega
procesa.
Prvotna ES je temeljila na gospodarskem sodelovanju, zato je bilo pomembno, da se je
članstvo skupnosti širilo. S prvotnih šestih članic se je Skupnost prvič razširila s pristopom
Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva (1973), nato je pristopila še Grčija
(1981). Leta 1986 sta pristopili Portugalska in Španija. Sledile so Avstrija, Finska in
Švedska leta 1995. Največji pristop se je zgodil leta 2004, ko so v Evropsko unijo vstopile:
Češka, Poljska, Slovaška, Slovenija, Madžarska, Malta, Litva, Latvija, Estonija, Ciper, leta
2007 sta se EU pridružili še Romunija in Bolgarija. Danes šteje Evropska unija 27 držav
članic.
Dinamika razvoja Skupnosti se je spreminjala, pomembno ločnico v razvoju EU pa sta
predstavljala podpisa Pogodbe o združitvi (1965/1967) in Enotnega evropskega akta1
(1987).
Ker je imela vsaka Skupnost svoje organe, so zaradi učinkovitejšega delovanja države
članice leta 1965 sklenile Pogodbo o združitvi institucij, ki je okrepila racionalnost
delovanja. "Združitev ustanov Evropskih skupnosti je imela poleg racionalizacije delovanja

tudi širši pomen, saj je veljala za prvi korak k združevanju treh skupnosti v enotno
Evropsko skupnost (ES)." (Ješovnik, 2000, str. 21). Vse institucije pa so postopoma in
vztrajno širile svoje pristojnostih.
"Z Enotnim evropskim aktom iz leta 1987 pa so bile okrepljene pristojnosti Evropske

gospodarske skupnosti in povečana učinkovitost delovanja njenih institucij, saj je bilo
odločanje v Svetu s soglasjem odpravljeno na vrsto področij delovanja Skupnosti." (Grad,
2010, str. 14). Med najpomembnejše cilje EGS zagotovo štejemo vzpostavitev notranjega
trga, ki naj bi zagotavljal prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Vloga Evropskega
parlamenta v zakonodajnem postopku se je okrepila, saj se je iz posvetovalne vloge
preoblikoval v soustvarjalca zakonodaje, pridobil pa je tudi pravico do podajanja soglasij k
sprejemu novih članic in k pridružitvenim sporazumom. Z uveljavitvijo pogodbe je bilo
uvedeno Sodišče prve stopnje.
Omeniti velja spremembo načina glasovanja in t. i. Luksemburški dogovor, ki je rešil
blokado sprejema odločitev v Svetu Evropske unije. Pred letom 1966 je veljalo predhodno
1

UL L 169 z dne 29. 6. 1987.
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obdobje glasovanja s soglasjem, ki bi ga moral zamenjati sistem kvalificiranega
glasovanja. Zaradi predloga, da se odločanje s soglasjem spremeni v odločanje s
kvalificirano večino, je Francija nekaj mesecev blokirala sodelovanje na sejah Sveta
Evropske unije oz. izvajala "politiko praznega stola" in tako onemogočala sprejem
zakonodajnih in drugih političnih odločitev. Luksemburški dogovor je uvedel pravico do
uveljavljanja veta, če je katera od držav članic menila, da je odločitev v nasprotju z
njenimi nacionalnimi interesi.

2.2

EVROPSKA UNIJA

Pogodba o Evropski uniji2 (v nadaljevanju: PEU) (1992/1993) je v proces združevanja
prinesla največje spremembe. Ustanovila je Evropsko unijo in zato predstavlja pomemben
mejnik na področju političnega združevanja evropske celine.
Najpomembnejši element PEU je predstavljala struktura, ki je do uveljavitve Lizbonske
pogodbe temeljila na treh stebrih. Prvi steber t. i. skupnostni steber je združeval pravo
treh evropskih skupnosti (Evropske skupnosti, EURATOM-a in ESPJ)3 in predstavljal
gospodarski steber Unije, v kateri je zajemal gospodarsko in monetarno unijo.4 Drugi
steber je zajemal skupno zunanjo in varnostno politiko. Namen tretjega stebra pa je bila
splošna ureditev področja pravosodja in notranjih zadev. Oba stebra sta medsebojno
sodelovanje razširila na doseganje političnih ciljev in v obeh se je uveljavilo medvladno
odločanje, kar je center odločanja preneslo na Evropski svet in Svet Evropske unije, v
katerem še danes sodelujejo izvršilne veje oblasti držav članic.
S PEU se je med drugim povečala vloga Evropskega parlamenta v zakonodajnem
postopku, uvedeno je bilo evropsko državljanstvo in ustanovljena sta bila dva nova organa
- Odbor regij in Evropski varuh človekovih pravic.
"Maastrichtska pogodba je pomemben mejnik v razvoju Unije predvsem zato, ker je

bistveno povečala pristojnosti Unije in toliko okrepila večinsko odločanje, da je kmalu
postalo jasno, da gre za pomemben prenos suverenih pravic držav članic na Unijo. To je
sprožilo val ustavnih sprememb v večini držav članic, ki so v ustavi izrecno določile, da se
zaradi članstva v Evropski uniji odrekajo delu svojih suverenih pravic. Če tega ne bi
storile, bi namreč njihove ustavne ureditve prišle v nasprotje s pravnim redom oz.
ustavnim pravom Evropske unije." (Grad, 2010, str. 15).
Amsterdamska pogodba5 (1997/1999) je nadaljevala proces političnega združevanja in
nadgrajevala PEU in PES. Ključne naloge Amsterdamske pogodbe so se nanašale na

2
3
4

5

UL C 224 z dne 31. 8. 1992.
Od leta 2002 le še dve: ES in EURATOM.
Prvi steber je vseboval kmetijstvo, transport, ribištvo, trgovino, mladino, kulturo, varstvo potrošnikov,
javnega zdravja, raziskave in tehnologijo, varovanje okolja in socialne zadeve.
UL C 340 z dne 10. 11. 1997.
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prenos nekaterih pristojnosti iz tretjega v prvi steber, nadaljnjo krepitev Evropskega
parlamenta, Odbora regij in Ekonomsko socialnega odbora, ureditev področja
državljanskih pravic, varstvo okolja in utrjevanje skupnega trga. Pogodba se ni toliko
osredotočala na vsebinsko reformo, pač pa je bila bolj namenjena odpravljanju
pomanjkljivosti preteklih pogodb.

Pogodba iz Nice (2001/2003) je določala institucionalni okvir delovanja Unije, ki ga je
prinašala širitev članstva v Evropski uniji. Pogodba je urejala število glasov v Svetu EU,
število sedežev v Evropskem parlamentu, število članov Evropske komisije. Glasovanje s
kvalificirano večino v Svetu EU se je razširilo na nova področja. Vloga Evropskega
parlamenta se je ponovno okrepila v okviru zakonodajnega postopka, pridobil pa je tudi
pravico do možnosti vložitve ničnostne tožbe zaradi nezakonitih aktov drugih institucij
Skupnosti.
Med pomembnimi elementi povezovanja Evropske unije omenjam Konvencijo o
prihodnosti Evrope6, ki je bila ustanovljena na podlagi Laekenske deklaracije in predstavlja
pomemben dokument o razvoju Unije, ki ni pravno zavezujoč.

Pogodba o Ustavi za Evropo je bila rezultat dela Konvencije o prihodnosti Evrope.
Pogodba je bila sestavljena iz štirih delov, in sicer iz področja institucionalne ureditve EU,
področja politik in delovanja EU, priložene Listine o temeljnih pravicah EU ter splošnih in
končnih določb. Pogodbi so bili priloženi Protokoli in Izjave. Pogodba je bila podpisana leta
2004 v Rimu, veljati pa naj bi začela 2006, a je bila leta 2006 zavrnjena na referendumih
v Franciji in na Nizozemskem. "Čeprav bi ustava prinesla nekatere izboljšave (močnejši

parlament, boljša preglednost, lažje vodenje EU), je bila zavrnjena iz različnih
(ne)povezanih razlogov." (Kuhelj, 2006, str. 1659).
Po tehtnem razmisleku je bila decembra 2009 sprejeta Pogodba o reformi7 (imenovana
Lizbonska pogodba). Podpisana je bila decembra 2007 in začela veljati dve leti kasneje.
Lizbonska pogodba je odstopila od ideje o evropski ustavi in čeprav je povzela večino
vsebinskih zamisli Pogodbe o Ustavi za Evropo, je spremenila obstoječe temeljne pogodbe
EU, in sicer Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki se je
preimenovala v Pogodbo o delovanju Evropske unije8 (v nadaljevanju: PDEU).9

6

Presidency Conclusions: Annex I: Laeken Declaration on the future of the European Union, Bulletin of the
European Union, št. 12/2001, str. 19–23.
7
UL C 306 z dne 17. 12. 2007. Poimenovana Pogodba o reformi, ker je omejena le na preoblikovanje že
obstoječih pogodb.
8
UL C 83 z dne 30. 3. 2010.
9
Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije se v besedilu v nadaljevanju naslavljata kot
Pogodbi.
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2.3

PRAVNI RED IN TEMELJNE ZNAČILNOSTI EVROPSKE UNIJE

Pravo EU predstavlja sistem pravnih načel in pravil, ki urejajo organizacijo in delovanje
institucij EU ter razmerja med državami članicami in EU. Zaradi svoje edinstvene strukture
je pravni red Unije samostojen sistem, ki deluje vzporedno s pravnim redom držav članic
in ga ni mogoče primerjati s pravnim redom mednarodnega prava. Pravna načela in sodna
praksa Unije učinkujeta na pravne rede držav članic.
"Ustanovitvene pogodbe, na njihovi podlagi sprejeti sekundarni predpisi, predvsem pa

sodna praksa Sodišča v Luksemburgu, tvorijo poseben pravni sistem, ki ga ne moremo
primerjati z notranjim redom držav članic, kakor tudi ne s pravnim sistemom
mednarodnega prava." (Grilc, 2001, str. 101).
Značaj nadnacionalnega odločanja v prvem in medvladnega odločanja v drugem in
tretjem stebru je odsevalo netipično dvojnost in posledično svojevrsten pravni red in
institucionalni okvir, v katerem se je oblikovala Evropska unija.
Evropska unija ni tipična mednarodna organizacija, saj združuje elemente klasične
mednarodne organizacije in zveze suverenih držav sui generis. "Skladno z

mednarodnopravno doktrino lahko mednarodne organizacije (MO) po kriteriju pristojnosti
razdelimo v tri klasifikacijske skupine, in sicer poznamo deliberativne, operativne in
naddržavne MO. Pri EU (oz. ES) govorimo o naddržavni, supranacionalni organizaciji."
(Sancin, 2009, str. 92). "Najbolj tipičen sodoben primer takega povezovanja je ravno
Evropska unija, ki se je razvila v naddržavno skupnost, v kateri njene članice prenašajo
del svoje suverenosti na organe skupnosti, kar je posebej določeno tudi v ustavah članic
skupnosti." (Grad, 2010, str. 24). "Države članice so se torej z ustanovitvijo Skupnosti
odrekle tistemu delu svoje suverenosti, ki je nujno potreben za dosego skupnih ciljev in
nalog Skupnosti, ki so našteti v ustanovitvenih pogodbah. Skupnost lahko deluje samo v
okviru pristojnosti, ki so ji bile podeljene z ustanovitvenimi pogodbami. Kolikor temeljni
dokumenti Skupnosti ne določajo drugače, obstaja domneva pristojnosti posameznih
držav članic." (Sancin, 2009, str. 93).
"Pravni red Unije se je od Maastrichtske pogodbe dalje delil na dva dela, in sicer na pravo

Evropske skupnosti (skupnostno pravo) ter pravo drugega in tretjega stebra (unijsko
pravo)." (Grad, 2010, str. 28).
Med pravne vire prava EU prištevamo primarno in sekundarno pravo. Primarno pravo
tvorijo ustanovitvene pogodbe z vsemi spremembami in dopolnitvami ter pristopne
pogodbe (tudi s kasnejšimi spremembami), ki so po pravni naravi primerljive z ustavami
kot najvišjimi pravnimi akti držav. Pogodbam priloženi protokoli in izjave prav tako tvorijo
pomemben vir primarnega prava. Na podlagi primarne zakonodaje je izvedena
sekundarna zakonodaja, ki jo sprejemajo organi Unije. Sekundarno pravo ima neposreden
vpliv na življenje državljanov in zajema naslednje pravne akte: uredbe, direktive, sklepe,
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priporočila, mnenja itd. Mednarodni sporazumi se sklepajo med Evropsko unijo in tretjimi
državami in mednarodnimi organizacijami.
Razmerja med pravnim redom Unije in držav članic temeljijo na štirih načelih, in sicer na
načelu avtonomnosti, primarnosti, neposredne učinkovitosti in neposredne uporabnosti.
Načelo avtonomnosti določa, da je pravni red EU samostojen in se razvija neodvisno od
drugih pravnih sistemov v državah članicah. "Pomembno je namreč poudariti, da je

učinkovanje pravnega reda ES avtonomno – oz., z drugimi besedami, – neodvisno celo od
ustavnopravnih načel držav članic." (Grilc, 2001, str. 102). Načelo primarnosti pomeni, da
ima pravo Unije v vsakem primeru prednost pred pravom države članice. Nacionalnemu
zakonodajalcu prepoveduje sprejem zakonov, ki bi bili v nasprotju s pravom EU, sodniku
pa narekuje, da ne uporabi norme domačega prava, če je ta v nasprotju s pravili EU.
"Opozoriti velja, da načelo primarnosti ne zahteva razveljavitve notranjega predpisa,
temveč le njegovo neuporabo." (Grilc, 2001, str. 106). Pri načelu neposredne učinkovitosti
se lahko posameznik neposredno sklicuje na pravna pravila EU ne glede na predpisano
nacionalno pravo. "Neposredni učinek pravnega pravila EU tako pomeni pravico

posameznika, da se na takšno pravno pravilo EU sklicuje, nacionalna sodišča in upravni
organi pa mu jo morajo priznati." (Ferčič et al., 2011, str. 87). Načelo neposredne
uporabnosti pa pomeni, da se viri EU neposredno uporabljajo v državah članicah.
"Samodejnost neposredne uporabe pa je odvisna od vrste akta: tako se npr.

ustanovitvene pogodbe neposredno uporabljajo po ratifikaciji v vseh državah članicah;
uredbe so v skladu s členom 288 PDEU neposredno uporabljajo po izteku vacatio legis.
Direktive pa se načeloma neposredno ne uporabljajo, ampak se uporablja nacionalna
implementacijska zakonodaja." (Ferčič et al., 2011, str. 86).
Lizbonska pogodba je vnesla precej novosti v razmerja in strukturo načina delovanja
institucij EU. Med najpomembnejše novosti prištevamo dejstvo, da je Unija postala enotna
pravna osebnost, s čimer se je ukinila Evropska skupnost in odpravila tristebrna struktura
ter delitev pravnega reda Unije na skupnostno in unijsko pravo. Nacionalni parlamenti pa
so postali del institucionalnega ustroja Unije.

2.4

EVROPSKE INSTITUCIJE IN NJIHOVO DELOVANJE

Institucije Evropske unije po uveljavitvi Lizbonske pogodbe so: Evropski parlament,
Evropski svet, Svet, Evropska komisija, Sodišče Evropske unije, Evropska centralna banka
in Računsko sodišče (13. člen PEU). Poleg teh pa imajo v organizaciji EU pomembno
mesto še Odbor regij, Ekonomsko-socialni odbor, Evropska investicijska banka in Evropski
varuh človekovih pravic. Omenjene institucije so, razen Odbora regij, Ekonomskosocialnega sveta, Evropske investicijske banke in Evropskega varuha človekovih pravic –
postali zakonodajalci Unije ter predlagatelji osnutkov zakonodajnih aktov in so tako
vključeni v pripravo evropske zakonodaje (289. člen PDEU).
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V nadaljevanju se v podrobnejšem opisu osredotočam na zakonodajalce EU oz. tiste
institucije, ki so neposredno vključene in povezane z nacionalnimi parlamenti v
zakonodajnem postopku.
2.4.1 EVROPSKI PARLAMENT
Evropski parlament je imel sprva le posvetovalno in nadzorstveno funkcijo, a je vztrajno
pridobival na zakonodajnih, nadzornih, posvetovalnih in proračunskih pristojnostih.
Organizacija in način delovanja Evropskega parlamenta je podobna nacionalnemu
parlamentu, vendar njunih funkcij ni mogoče popolnoma primerjati.
Prvotna naloga Evropskega parlamenta je bila izvajanje političnega nadzora nad delom
Evropske komisije. "S tem je delno zagotavljal demokratično nadzorstvo nad delovanjem
Skupnosti, čeprav le posredno, prek delegatov parlamentov držav članic." (Grad, 2010,
str. 139). "Do leta 1976 so bili člani Evropskega parlamenta voljeni posredno, torej so jih
v parlament delegirale članice EU v skladu s svojimi pravili." (Grad, 2009, str. 16).
Poslanci nacionalnih parlamentov so imeli sprva dvojne mandate in so hkrati delovali v
nacionalnih parlamentih in v Skupščini. Prve neposredne volitve v Evropski parlament leta
1979 pa so dvojne mandate poslancev ločile.10
Z vsako novo (revizijsko) pogodbo se je vloga Evropskega parlamenta večala. Z
Maastrichtsko pogodbo je bil uveden postopek soodločanja, v katerem je skupaj s Svetom
soodločal pri sprejemanju evropske zakonodaje na 15 področjih delovanja Skupnosti.
Pogodba iz Nice je obseg postopka soodločanja razširila tudi na druga področja, na skupaj
44 področij delovanja Skupnosti. Z zadnjo spremembo PEU in PDEU, torej z Lizbonsko
pogodbo, se je področje uporabe rednega zakonodajnega postopka skoraj podvojilo, tako
da Evropski parlament sodeluje pri sprejemanju zakonodajnih predlogov, ki se nanašajo
na 85 področji delovanja Unije.
Evropski parlament in nacionalni parlamenti so po funkciji zakonodajni organi, ki
sprejemajo temeljne odločitve v obliki zakonodajnih aktov. Prvi v obliki uredb in direktiv
(skupaj s Svetom), slednji v obliki zakonov, odlokov, sklepov itd. Po drugi strani pa
Evropski parlament nima pravice do podajanja lastnih zakonodajnih pobud, razen v
posebnih primerih,11 ko lahko od Komisije zahteva predložitev ustreznih predlogov, za
katere meni, da je treba za izvajanje Pogodb sprejeti akt Unije.
Evropski parlament je pomembno okrepil svojo nadzorno funkcijo nad delovanjem
Evropske unije in njenih organov. Parlament lahko izglasuje nezaupnico Evropski komisiji
(podobno kot nacionalni parlament vladi), javno obravnava njena letna poročila ter ji
zastavlja ustna ali pisna poslanska vprašanja. Evropski parlament lahko v skladu s členom
10

Prve neposredne volitve so bile izvedene v devetih državah članicah. Poslanski mandati so se ločili zaradi
napornega, dvojnega delovanja poslancev in zaradi načina izvolitve v Evropski parlament.
11
V skladu s PEU in Poslovnikom Evropskega parlamenta.
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226 PEU v primeru domnevnih kršitev pri izvajanju zakonodaje Unije ustanovi začasne
preiskovalne odbore in sproži postopek pred Sodiščem EU, če ugotovi, da druge institucije
kršijo pravo EU. Evropski parlament izvoli Evropskega varuha človekovih pravic in
predsednika Evropske komisije. Pri sprejemanju letnega proračuna EU ima danes celo
močnejši položaj, saj lahko njegova končna zavrnitev povzroči zaključek postopka
sprejemanja finančnega dokumenta.
"Nadnacionalna narava Evropskega parlamenta se kaže tudi v njegovi politični sestavi."
(Grad, 2010, str. 145). Poslanci v Evropskem parlamentu ne zastopajo nacionalnih
interesov, pač pa se združujejo v različne politične skupine glede na politično usmeritev. V
Evropskem parlamentu so zastopane vse pomembnejše politične stranke, ki so
organizirane v politične skupine, od skrajne levice do skrajne desnice.
Nacionalni parlamenti so z Evropskim parlamentom neposredno sodelovali do leta 1979,
preden so se uvedle neposredne volitve v Evropski parlament. Poskusi za okrepitev stikov
med njima so se pojavili leta 1989, z Lizbonsko pogodbo pa so se odnosi dejansko
okrepili. Evropski parlament nacionalne parlamente redno obvešča o svojih dejavnostih,
sklicuje skupne seje parlamentarnih odborov v Evropskem parlamentu, sodeluje na
medparlamentarnih srečanjih, kot je COSAC, ter kadrovsko in finančno podpira projekte,
povezane z krepitvijo medparlamentarnih odnosov.
2.4.2 EVROPSKI SVET
Evropski svet je najvišje politično telo, ki podaja in sprejema najpomembnejše ključne
politične usmeritve. Na zasedanjih Evropskega sveta se razpravlja o vprašanjih in
dogovarja o temeljnih smernicah strateškega razvoja Unije. Evropski svet ne opravlja
zakonodajne funkcije, pač pa sprejema sklepe, ki sicer niso pravno zavezujoči, imajo pa
sprejete politične odločitve pomemben vpliv na vsebino pravnih aktov, ki jih pripravljajo
drugi organi Unije (predvsem Svet).
Evropski svet predstavlja države članice. "Razlog za oblikovanje še ene institucije, ki

predstavlja države članice, je v potrebi, da se najhujši politični konflikti in nesoglasja med
državami članicami in druga najpomembnejša politična vprašanja rešujejo na najvišji
politični ravni." (Grad et al., 2007, str. 268). Evropski svet odloča soglasno, razen če
Pogodbi ne določata drugače12 (6. člen Poslovnika Evropskega sveta).
Novost Lizbonske pogodbe predstavlja uvedba položaja predsednika Evropskega sveta, ki
ga predsedniki vlad ali držav izvolijo s kvalificirano večino za dobo dveh let in pol, z
možnostjo ponovnega podaljšanja. Predsednik Evropskega sveta skrbi za vodenje
zasedanj, pripravo in kontinuiteto dela Evropskega sveta v sodelovanju s predsednikom
Evropske komisije ter si prizadeva za krepitev povezanosti med voditelji držav članic.

12

Ta odstavek povzema člen 15(4) PEU. URL L 315/51 z dne 2. 12. 2009.
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2.4.3 SVET
Svet je zakonodajni organ Unije, ki skupaj z Evropskim parlamentom opravlja
zakonodajno funkcijo. Sestaja se v desetih različnih sestavah, glede na dnevni red.
Zasedanj se udeležujejo ministri in predstavniki posameznih držav članic, ki so pristojni za
posamezna področja. "Glede na sestavo in način delovanja je Svet predstavniško telo
držav članic Unije in zastopa predvsem nacionalne interese." (Grad, 2010, str. 159).
V Svetu države članice uveljavljajo svoje interese. Pomembno je, kako jih uveljavljajo in
na kakšen način poteka odločanje, kajti Svet je tisti, ki sprejema najpomembnejše
zakonodajne odločitve v Uniji, ki neposredno vplivajo na nacionalne politike in državljane
držav članic. Postopek sprejemanja odločitev na Svetu je zapleten, saj so procesi
večplastni in nepregledni. Večino dela opravijo nacionalni strokovnjaki v številnih delovnih
skupinah in odborih. Zasedanje ministrov tehnično služi le za glasovanje in morebitno
uskladitev maloštevilnih neusklajenih zadev.
Za nacionalne parlamente je pomembno kako poteka glasovanje na Svetu, kajti "[M]ed

temi načini odločanja samo odločanje s soglasjem zagotavlja polno suverenost držav
članic, ker imajo možnost veta na odločitev, medtem ko odločanje z večino pomeni večjo
ali manjšo omejitev suverenosti. Odločanje s soglasjem pa se le redko uporablja, ker je na
ta način težko priti do odločitve." (Grad, 2010, str. 162). "Načelo soglasja ima poleg
številnih slabih tudi nekatere pozitivne posledice: čeprav neizogibno omogoča blokiranje
dela in ogroža realizacijo ciljev, po drugi strani prispeva k temu, da države članice in
Komisija kot poglavitni predlagalni organ posvečajo več pozornosti in naporov
predhodnemu usklajevanju stališč in pripravi takih predlogov, ki so objektivno sprejemljivi
za vse države članice." (Grad et al., 2007, str. 263). Na Svetu se najpogosteje odloča s
kvalificirano večino, v katerem ima država članica določeno število ponderiranih glasov, ki
so dodeljeni glede na število prebivalcev in velikost države. Sistem ima dodane različne
varovalke, ki preprečujejo prevlado malih ali velikih držav v preglasovanju.13
Svet deluje na več ravneh14, in sicer v delovnih skupinah, odborih in ministrskih srečanjih.
Delovnih skupin se udeležujejo uradniki Sveta in strokovnjaki iz držav članic. Drugo raven
odločanja predstavljajo odbori. Teh srečanj se udeležujejo višji uradniki držav članic. Pri
tem sodeluje Odbor stalnih predstavnikov držav članic (COREPER), ki pripravlja, koordinira
in izvaja pripravo na zasedanja Sveta ter se sestaja na ravni stalnih predstavnikov držav.
Česar se ne razreši na prejšnjih ravneh, se predloži v obravnavo in odločanje ministrom.
Različnim sestavam Sveta predsedujejo države članice, ki izmenično rotirajo po šest
mesecev. Vrstni red predsedovanja Svet soglasno določi vnaprej. Predsedujoča država
članica pripravlja in vodi seje v okviru predsedstva, koordinira in išče sprejemljive rešitve
za vse udeležene članice, zadolžena je za koordinacijo sestankov Sveta in predstavlja
13

Lizbonska pogodba določa spremenjen način odločanja v Svetu. Več v poglavju 4.1.

14

Postopek je podrobneje opisan v nadaljevanju.
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Unijo proti tretjim državam.15 Države članice in nacionalni parlamenti imajo v času
predsedovanja nalogo neposredno sodelovati ter se seznanjati s politično agendo ostalih
držav članic, v svojem programu skupaj s prejšnjo in naslednjo predsedujočo državo
članico uveljavljajo zastavljene prednostne (politične) naloge, ki jih določijo v skladu s
svojimi nacionalnimi interesi.
2.4.4 EVROPSKA KOMISIJA
Evropska komisija predstavlja in ščiti interese Unije in tako najbolje odraža naddržavno
naravo Evropske unije. Od nekdaj je veljala za "motor" evropske integracije in povezovalni
element znotraj institucionalne strukture Unije. "Dejstvo, da Komisiji ni namenjena zgolj

vloga sekretariata, ampak avtonomne politične sile, ki oblikuje program dela in posreduje
pri odločanju Skupnosti, je temelj vere v evropsko integracijo." (Weiler, 2002, str. 124).
Komisija opravlja izvršilno in upravno funkcijo in sodeluje v zakonodajnem postopku kot
predlagateljica zakonodaje. "Komisija deluje za dobro Unije kot celote in vseh njenih
državljanov in ne za koristi posameznih držav ali interesnih skupin." (Grad et al., 2007,
str. 245). Komisija spodbuja splošni interes Unije in v ta namen sprejema ustrezne
zakonodajne pobude. Poleg tega skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije
sprejmejo na njuni podlagi, ter za uporabo prava Unije pod nadzorom Sodišča EU.
Komisija je varuh izvajanja ustanovitvenih pogodb. Izvršuje proračun in v skladu s
Pogodbama opravlja usklajevalno, izvršilno in upravno funkcijo. Razen pri skupni zunanji
in varnostni politiki in v drugih primerih, predvidenih v Pogodbah, zagotavlja zastopanje
Unije navzven. Največja pooblastila ima na področju konkurenčne, trgovinske in kmetijske
politike.
Komisija ima v zakonodajnem postopku primat (razen v redkih primerih)16 na področju
podajanja zakonodajnih pobud. V okviru svoje pristojnosti mora izhajati iz interesov Unije.
Niti poslanci Evropskega parlamenta niti predstavniki Sveta nimajo pravice vložiti osnutka
zakonodajnega akta neposredno v zakonodajni postopek, ampak lahko svoje pobude
predložijo Komisiji, da jih pripravi in nato sama vloži v zakonodajni postopek.
Komisija ima trenutno 27 komisarjev. PDEU vsebuje določbo, po kateri naj bi po letu 2014
število članov Komisije ustrezalo dvema tretjinama števila držav članic, razen če Evropski
svet soglasno ne odloči o spremembi tega števila. "Tak razvoj je razumljiv, saj Komisija ne
predstavlja držav članic, temveč mora delovati izključno v interesu Unije." (Grad et al.,
2007, str. 245). Obstaja bojazen pred prevelikim številom komisarjev, saj bi nadaljnja
širitev Unije in večanje števila komisarjev privedla do kluba nacionalnih predstavnikov
držav članic in neučinkovitega nadnacionalnega modela delovanja.

15
16

Republika Slovenija je predsedovala Svetu EU v prvi polovici 2008.
Skupina držav članic, Evropski parlament, Evropska centralna banka, Sodišče EU in Evropska investicijska
banka.
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"Zmanjšanje sestave Komisije ostaja namreč občutljivo vprašanje predvsem za manjše

države članice, ki že kar načelno vztrajajo pri zastopanosti vseh držav članic v tej
instituciji." (Vatovec et al., 2010, str. 99). Nacionalni interesi so zastopani na Svetu, člani
Komisije pa naj bi bili pri svojem delovanju popolnoma neodvisni in samostojni. Povečano
število komisarjev bi tako lahko občutno oviralo učinkovitost delovanja ključnih področij in
neracionalno drobljenje skupnih politik Unije na manjša področja ter posledično
prekrivanje politik delovanja.
2.4.5 SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
Sodišče EU sestavljajo Sodišče, Splošno sodišče in specializirana sodišča.
Odločitve Sodišča EU so izrednega pomena, saj predstavljajo temelj, po katerem se je
izoblikovala naddržavna oblika Evropske unije. Sodišče EU je strokovni organ, ki je v
praksi uveljavil temeljna ustavna pravna načela, na katerih temelji EU.
Pristojnosti Sodišča EU lahko v grobem razdelimo v dve skupini, in sicer v odločanje o
tožbah, ki jih vložijo države članice, institucije EU, fizične ali pravne osebe, ter predhodno
odločanje o vprašanjih glede razlage prava Unije ali veljavnosti aktov, ki so jih sprejele
institucije EU. Sodišče EU je pri predhodnem odločanju glede razlag o primarnem pravu
pristojno za razlago prava, medtem ko je v primeru sekundarnega prava pristojno za
odločanje o razlagi in o veljavnosti pravnih aktov.
Sodišče EU odloča tudi o drugih zadevah, ki so predvidene v Pogodbah. Novost
predstavlja odločanje o tožbah zoper kršitev načela subsidiarnosti in sorazmernosti, ki jih
vložijo države članice oz. vlade v imenu njihovih parlamentov in Odbor regij.
2.4.6 RAČUNSKO SODIŠČE
Računsko sodišče izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem Unije in preverja zakonitost
ter pravilnost finančnega poslovanja vseh organov, uradov in agencij Unije, razen če
ustrezni ustanovni akt takšne revizije ne vključuje. Nadzorovani so tudi tisti subjekti, ki
razpolagajo s sredstvi Unije.
Člani Računskega sodišča pripravijo letno poročilo po koncu vsakega proračunskega leta
in ga predložijo institucijam Unije ter objavijo v Uradnem listu EU. Nacionalni parlamenti
letno poročilo prejmejo v vednost. Običajno ga na eni izmed sej pristojnega odbora
predstavi član Računskega sodišča in se o njem opravi razprava.
2.4.7 ODBOR REGIJ
Odbor regij je sestavljen iz predstavnikov regionalnih in lokalnih skupnosti in ima
svetovalno funkcijo o regionalnih in lokalnih zadevah. Evropski parlament, Svet in Komisija
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se z Odborom regij posvetujejo, kadar je to predvideno v Pogodbah in kadar institucije
menijo, da je to primerno.
Po uvedbi Pogodb je postal Odbor regij skupaj z nacionalnimi parlamenti varuh načela
subsidiarnosti, saj je pridobil pravico, da zaradi kršitve načela subsidiarnosti z
zakonodajnim aktom vloži tožbo na Sodišču EU, če je s PDEU predvideno, da se je z njim
treba posvetovati, pa se z njim ni posvetovalo.

2.5

PRISTOJNOSTI EVROPSKE UNIJE

Evropska unija je specifična nadnacionalna tvorba, ki spreminja razmerja klasičnih
pojmovanj mednarodnih organizacij. Zaradi dvojne narave Unije, ki se kaže na
mednarodni in nadnacionalni ravni, je ureditev pristojnosti med Evropsko unijo in
članicami eno izmed zahtevnejših vprašanj. "Drugače kot velja za ustave sodobnih zveznih

držav, dosedanja pravna ureditev Evropske unije ne vsebuje sistematične razmejitve med
pristojnostmi Unije in pristojnostmi držav članic." (Grad, 2010, str. 83).
Področje pristojnosti med Unijo in državami članicami pred sprejemom Lizbonske pogodbe
ni bilo jasno in natančno opredeljeno. Nesoglasja so povzročale klavzule v veljavnih
pogodbah, ki so dopuščale različne interpretacije o vprašanju pristojnosti med Unijo in
državami članicami.
Razmejitev pristojnosti med Unijo in državami članicami je bila v preteklih pogodbah
nejasna. "V določeni meri jo je uspelo urediti v neki pravni urejen sistem le Sodišču
Evropske unije." (Grad, 2010, str. 83). "Sodišče je v svojem mnenju 2/9117 preučevalo

sistem pristojnosti in ugotovilo, da pristojnosti ES delimo glede na njihov izvor in glede na
njihovo naravo. Glede izvora meni, da so lahko pristojnosti izrecne ("express") in
domnevane ("implied"), glede na njihovo naravo pa izključne ("exclusive") in deljene
("shared")." (Grilc, 2001, str. 127). Pri izključnih pristojnostih gre za zadeve, ki jih urejajo
samo organi Unije. Države članice na teh področjih nimajo pristojnosti, ampak lahko samo
izvajajo ukrepe Unije. Kakršnokoli urejanje lahko za državo članico pomeni kršitev
Pogodb. Pri deljenih pristojnostih pa gre za zadeve, ki jih urejajo tako EU kot države
članice. "Na teh področjih lahko države članice urejajo samo tiste zadeve, ki jih ni uredila

Evropska unija. Slednja mora pri svojem urejanju upoštevati nekatere meje, zlasti tiste, ki
so ji postavljene z načelom subsidiarnosti in sorazmernosti." (Grad et al., 2007, str. 157).
Čeprav po drugi strani "[O]dnos med Skupnostjo in državami članicami ni nujno "igra, kjer
je skupni rezultat vedno enak." Krepitev Skupnosti namreč ne pomeni vselej tudi slabitve
držav članic. Prav zanimivo je, da je njen učinek pogosto ravno nasproten. Na vsak način,
kar je še bolj zanimivo, pa so posledica krepitve Skupnosti vsaj močnejše vlade, izvršilne
veje oblasti, manjša pa se recimo vloga državnih zakonodajalcev." (Weiler, 2002, str. 21).
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Nemške dežele so v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja glasno izražale
zaskrbljenost, ko so federalne vlade začele sprejemati zakonodajo mimo njih.
"Prepisovanje vedno večjih pristojnosti ES je spodbudilo razpravo o najprimernejši

razdelitvi pristojnosti med ES in državami članicami, ki je obrodila sadove z vključitvijo
načela subsidiarnosti in pozivom k jasnejši razmejitvi pristojnosti." (Sancin, 2009, str. 94).
"Nevarnost je bila še večja zaradi naraščajočega obsega večinskega odločanja v organih
Unije. Zato je Maastrichtska pogodba uvedla načelo subsidiarnosti kot splošno merilo za
izvajanje pristojnosti Unije." (Grad et al., 2007, str. 157). Načelo subsidiarnosti je bilo
namreč določeno v tedanjem členu 5 PES, ki je določalo, da lahko Skupnost deluje na
področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, ukrepa pa v primeru, če se zaradi obsega in
učinkov predlagani ukrepi lažje dosežejo na ravni Skupnosti in če države članice ciljev
predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči.
Torej Skupnost deluje na področju deljenih pristojnosti le, kadar se cilji lažje dosežejo na
evropski ravni in ob hkratnem pogoju, če jih države članice niso sposobne doseči. Unija
deluje po načelu prenosa pristojnosti.
Novost Lizbonske pogodbe oz. velik korak v smeri razjasnitev pristojnosti predstavljajo
določbe o razmejitvi pristojnosti med Unijo in državami članicami, ki so sedaj jasno
urejene in točno določene. V členu 4 PEU je določeno, da države članice ohranijo vse
pristojnosti, razen tistih, ki so dodeljene Uniji. Besedilo členov od 3 do 6 PDEU pa
vsebinsko razmejuje posamezne vrste pristojnosti med izključnimi, deljenimi in
dopolnjujočimi pristojnostmi med Unijo in državami članicami. Poleg tega ostaja načelo
subsidiarnosti glavno varovalo omejevanja pristojnosti Unije, ki ga izvajajo "varuhi" načela
subsidiarnosti, tj. nacionalni parlamenti.

2.6

POLOŽAJ DRŽAV ČLANIC V EVROPSKI UNIJI

V samostojnih in demokratičnih državah suverenost opredeljujemo kot najvišjo,
neomejeno in neodvisno oblast, ki ni podrejena nobeni drugi oblasti in ki obvladuje
ozemlje in prebivalstvo lastne države. "Bistven element notranje suverenosti je, da si
država sama postavlja pravni red in določa pristojnosti." (Grad, 2010, str. 23). To pomeni,
da ima država izključno pravico izvrševati zakonodajne, izvršilne in sodne pristojnosti.
V novejšem času se suverenost v tradicionalni obliki spreminja, saj se države zaradi
integracijskih procesov med seboj vse bolj povezujejo in z mednarodnimi pogodbami
zavezujejo ter prenašajo del suverenosti na mednarodne organizacije in skupne organe
delovanja.
Evropska unija predstavlja primer začetnega uspešnega sodelovanja držav članic na
gospodarskem področju in kasnejšega političnega nadgrajevanja skupnega
gospodarskega okvira. Zato ni težko razumeti dejstva, da se Unija neprestano razvija in
določa meje skupnega delovanja ter ob tem preživlja vzpone in padce. "Njena sposobnost
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preživeti krize je del njene zgodovine. Krize so konec koncev vedno bile kazalec njene
vitalnosti in pomena." (Weiler, 2002, str. 319).
Razmerje med Unijo in državami članicami je najlažje pojasniti z medsebojnimi pravicami
in obveznostmi, ki so določene v Pogodbi o Evropski uniji. V PEU je poudarjeno, da
ohranijo države članice vse pristojnosti, ki niso s PEU in PDEU dodeljene Uniji. Slednja
spoštuje enakost držav članic, njihovo nacionalno identiteto, temeljne politične in ustavne
strukture, regionalno in lokalno samoupravo, temeljne državne funkcije, zlasti
zagotavljanje ozemeljske celovitosti, vzdrževanje javnega reda in miru ter varovanje
nacionalne varnosti. Nacionalna varnost ostaja v izključni pristojnosti vsake države članice
(4. člen PEU).
Države članice prenašajo pristojnosti na Unijo z namenom uresničevanja svojih skupnih
ciljev (1. člen PEU). Unija si sama ne določa in širi obsega pristojnosti, ampak je za to
potrebna revizija temeljnih pogodb, ki se sprejme s soglasjem vseh držav članic.
Države članice so dolžne sprejeti vse splošne in posebne ukrepe, ki so potrebni za
zagotovitev izpolnjevanja obveznosti in izhajajo iz Pogodb ali aktov institucij Unije. Prav
tako so dolžne podpirati Unijo pri izpolnjevanju njenih nalog in se vzdržati vseh ukrepov,
ki bi lahko ogrozili uresničevanje ciljev Unije (4. člen PEU). "Pri izvajanju svojih pristojnosti

so torej institucije neodvisne, hkrati pa morajo spoštovati in ne smejo posegati v
pristojnosti drugih institucij ter, v Lizbonski pogodbi prvič izrecno zapovedano, morajo
med seboj lojalno sodelovati." (Vatovec et al., 2010, str. 79).
"Dolžnost izpolnjevanja obveznosti ima dva vidika: na eni strani gre za t. i. pozitivno

obveznost, po kateri morajo države izpolnjevati svoje obveznosti do Unije, po drugi pa za
t. i. negativno obveznost, ki od njih zahteva, da se države vzdržijo vseh ukrepov, ki bi bili
v nasprotju s cilji Unije." (Grad, 2010, str. 25). Tovrstne obveznosti izhajajo tako iz
temeljnih pogodb kot vseh drugih sprejetih zakonodajnih aktov EU.
Nacionalni parlamenti so z Lizbonsko pogodbo pridobili nove pravice in obveznosti, saj se
jih je prvič vključilo v primarno pravo. Nacionalni parlamenti dejavno prispevajo k
dobremu delovanju Unije in upoštevanju deljenih pristojnosti med Unijo in državami
članicami v mehanizmu spoštovanja načela subsidiarnosti.
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3 VKLJUČENOST NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKO
UNIJO
3.1

POSTOPKI SPREJEMANJA ZAKONODAJNIH AKTOV V SVETU IN
EVROPSKEM PARLAMENTU

Če želimo predstaviti vlogo nacionalnih parlamentov v postopkih sprejemanja
zakonodajnih aktov na ravni EU, je treba razumeti zakonodajno arhitekturo Unije. Glavni
cilj je predstaviti faze sprejemanja zakonodaje, v katere se nacionalni parlamenti formalno
vključujejo pri svojem delovanju.
Temeljne pogodbe so izoblikovale zapleten sistem postopkov sprejemanja splošnih aktov,
ki se med seboj prepletajo. Na področju zakonodajne in izvršilne funkcije Evropski
parlament, Svet in Evropska komisija tvorijo nekakšen "trikotnik oblasti v Evropski uniji".
"Administrativne in zakonodajne pristojnosti so porazdeljene med Svet kot predstavnika

vlad držav članic, EP kot predstavnika državljanov EU in Komisijo kot varuha interesov
EU." (Ferčič et al., 2011, str. 60). Razmerja med njimi se na različnih stopnjah spreminjajo
in razlikujejo glede na stopnjo udeležbe in način odločanja.
Na področju sprejemanja zakonodajnih odločitev sodelujeta Svet in Evropski parlament.
"Prvi je medvladni organ, nekakšna konfederalna skupščina, in je po svoji sestavi in

načinu dela tipičen izraz Evropske unije kot mednarodne organizacije. Drugi pa je
predstavniško telo ljudstev Evropske unije, ki je oblikovano podobno kot parlamenti držav,
vendar je bil do uveljavitve Lizbonske pogodbe njegov položaj bistveno šibkejši, saj je
imel močnejši del zakonodajne funkcije še vedno v rokah Svet." (Grad, 2010, str. 129).
3.1.1 SVET
Svet je kot zakonodajalec Unije aktivno vključen v zakonodajne postopke in s svojo
sestavo in načinom delovanja ščiti nacionalne interese. Svet obravnava osnutke
zakonodajnih aktov na več ravneh.
Prva obravnava se vrši na ravni delovne skupine, ki se jih udeležujejo uradniki Sveta,
uradniki iz držav članic in diplomati, zaposleni v stalnih predstavništvih. Na tej ravni se
predstavijo stališča držav do obravnavanih osnutkov zakonodajnih aktov. Delovne skupine
opravijo zahtevno delo usklajevanja stališč, zato se na tej ravni dogovori in razreši večina
dilem in odprtih strokovnih vprašanj.18 Vsa odprta vprašanja, ki ne dosežejo soglasja, se
predložijo v obravnavo odboru.
Odbor predstavlja drugo raven odločanja. Druge ravni odborov Sveta se udeležujejo višji
državni uradniki iz držav članic in praviloma razpravljajo o odprtih vprašanjih, o katerih ni
18

Približno 70 % vseh vprašanj.
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bilo doseženega soglasja v delovni skupini, in sprejemajo politične odločitve. Ko se
razrešijo vsa odprta vprašanja o predlogu akta, se ga predloži v potrditev Odboru stalnih
predstavnikov držav članic (COREPER), ki predstavlja najpomembnejši in najvplivnejši
odbor in poleg Generalnega sekretariata pomaga Svetu pri delovanju. COREPER "ni

institucija Unije, temveč je posebno telo, ki ga izrecno predvidevajo ustanovne pogodbe in
katerega namen je pomagati Svetu pri njegovem delu." (Grad et al., 2007, str. 266). Na
odboru se načeloma razreši okoli 10–15 % odprtih vprašanj. Česar se ne razreši na
prejšnjih ravneh, se predloži v obravnavo ministrom.
Na tretji, zadnji ravni, se zasedanj Sveta udeležujejo ministri, pristojni za posamezna
področja. Ministri sprejmejo odločitve o zakonodajnih predlogih, ki so bili usklajeni na
prejšnjih ravneh, in razpravljajo o nerešenih, politično občutljivejših vprašanjih, o katerih
dogovori prej niso bili mogoči.
Cilj vsake države članice je, da se nacionalni interesi in stališča v čim večji meri uveljavijo
v evropski zakonodaji. Za učinkovito in dosledno uveljavljanje nacionalnih stališč na Svetu
je sodelovanje med vlado in parlamentom nujno. Bistveno je oblikovati sistem notranjih
nacionalnih postopkov, ki bi čim bolj učinkovito in uspešno deloval na nadnacionalni ravni.
Državam članicam je bila prepuščena ureditev razmerja med zakonodajno in izvršilno
oblastjo na področju sprejemanja zakonodaje na Svetu.19
Vključevanje nacionalnih parlamentov v čim zgodnejše faze oblikovanja zakonodaje kot
tudi čim večja vključenost specializiranih parlamentarnih delovnih teles v obravnavo
evropskih zadev je ključnega pomena, saj se z njihovim sodelovanjem zagotavlja
poglobljena in strokovna razprava, ki pomembno vpliva na temeljito pripravo stališča
pristojnega odbora in bistveno prispeva k zasledovanju nacionalnih interesov pri odločanju
v Svetu.
3.1.2 EVROPSKI PARLAMENT
Pristojnosti Evropskega parlamenta so se na zakonodajnem področju bistveno okrepile.

Lizbonska pogodba je poenostavila in uveljavila dve vrsti zakonodajnega postopka, in sicer
redni zakonodajni postopek in posebni zakonodajni postopek.
Z uvedbo rednega zakonodajnega postopka se odpravlja postopek posvetovanja in se
hkrati razširja uporaba soodločanja, ki Evropskemu parlamentu zagotavlja veto in ga pri
sprejemanju zakonodajnih odločitev postavlja v enakovreden položaj20 s Svetom. V
rednem zakonodajnem postopku Svet in Evropski parlament soodločata in sprejemata
uredbe, direktive in sklepe na področjih, ki se nanašajo na gospodarsko upravljanje,
priseljevanje, energijo, promet, okolje in varstvo potrošnikov.
19
20

Slovenska ureditev je podrobneje opisana v poglavju 7.
Člen 289 PDEU in 294 PDEU.
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Po posebnih primerih, ki so predvidene v Pogodbah, pa lahko Evropski parlament v
sodelovanju s Svetom ali Svet v sodelovanju z Evropskim parlamentom po posebnem
postopku sprejemata uredbe, direktive in sklepe (289. člen PDEU).
V rednem zakonodajnem postopku ima Evropska komisija zakonodajno pobudo. Pobudo
posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu (294. člen PDEU). Postopek je sestavljen iz
treh obravnav in spravnega postopka. Posamezna faza se lahko zaključi v trenutku, ko je
podano soglasje med zakonodajalcema.
V prvi obravnavi Evropski parlament sprejme stališče in ga pošlje Svetu. Če se Svet z njim
strinja in ga odobri, je akt sprejet v besedilu, ki ustreza temu stališču. Če pa Svet stališča
Evropskega parlamenta ne odobri, sprejme svoje stališče v prvi obravnavi in ga posreduje
Evropskemu parlamentu, obenem mu tudi posreduje razloge za sprejetje svojega stališča.
Komisija obvesti Evropski parlament o svojem stališču.
V drugem branju oz. obravnavi Evropski parlament v treh mesecih po takem obvestilu
lahko odobri stališče Sveta v prvi obravnavi ali se o njem ne izreče, kar šteje, kot da je bil
zadevni akt sprejet v besedilu, ki ustreza stališču Sveta; z večino svojih članov zavrne
stališče Sveta v prvi obravnavi, kar šteje, kot da predlagani akt ni sprejet; z večino glasov
svojih članov predlaga spremembe stališča Sveta v prvi obravnavi. Tako spremenjeno
besedilo posreduje Svetu in Komisiji, ki o teh spremembah podata svoje mnenje. Če Svet
v treh mesecih po prejemu sprememb Evropskega parlamenta s kvalificirano večino
odobri vse spremembe, se šteje, da je akt sprejet; če ne odobri vseh sprememb,
predsednik Sveta v dogovoru s predsednikom Evropskega parlamenta v šestih tednih
skliče sestanek Spravnega odbora. Svet o spremembah, o katerih je Komisija dala
negativno mnenje odloča soglasno.
Spravni postopek sestavlja spravni odbor, ki ga sestavljajo člani Sveta ali njihovi
predstavniki in enako število predstavnikov Evropskega parlamenta. Naloga odbora je, da
na podlagi stališč Parlamenta in Sveta v drugi obravnavi v šestih tednih po sklicu s
kvalificirano večino članov dosežejo soglasje o skupnem predlogu. Komisija sodeluje pri
tem postopku in daje pobude za približevanje stališč. Če Spravni odbor v omenjenem roku
ne doseže soglasja, predlagani akt ni sprejet.
Tretja obravnava se opravi, ko Spravni odbor odobri skupni predlog, ki ga Evropski
parlament z večino svojih oddanih glasov in Svet s kvalificirano večino sprejmeta v skladu
s skupnim predlogom v roku šestih tednov od odobritve skupnega predloga na Spravnem
odboru. Če tega ne storita v tem roku, se šteje, da akt ni sprejet. Roka se lahko na
pobudo obeh akterjev podaljšata za največ mesec ali dva tedna.
Evropski parlament, Svet in Komisija se med seboj posvetujejo in v medsebojnem
soglasju določijo načine sodelovanja (295. člen PDEU).
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Pogodbi posebnega zakonodajnega postopka ne določata posebej. Le člen 289 PDEU
določa, da v posebnih primerih, predvidenih v Pogodbah, Evropski parlament s
sodelovanjem Sveta ali pa Svet s sodelovanjem Evropskega parlamenta po posebnem
postopku sprejemata uredbe, direktive ali sklepe.
Sprejete akte podpišeta predsednik Evropskega parlamenta in Sveta, objavijo pa se v
Uradnem listu EU. Veljati začnejo z datumom, ki je v njih naveden, sicer pa dvajseti dan
po njihovi objavi. Nezakonodajne akte podpiše predsednik institucije, ki jih je sprejel.
V rednem zakonodajnem postopku nacionalni parlamenti niso neposredno vključeni v
obravnavo. Prav tako v tem procesu ne sodelujejo predstavniki nacionalnih vlad.
Nacionalni parlamenti se lahko posredno vključijo v naknadni (ex post) nadzor sprejetega
zakonodajnega akta in v roku dveh mesecev podajo pobudo za začetek postopka tožbe na
Sodišče EU zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom.21 Tožbo na Sodišče
EU v imenu parlamenta vloži vlada.

3.2

NACIONALNI PARLAMENTI V POLITIČNIH IN PRAVNIH AKTIH
UNIJE

a) Maastrichtska pogodba
Nacionalni parlamenti so bili formalno prvič omenjeni v PEU leta 1993.22 Nacionalnim
parlamentom sta bili posvečeni dve deklaraciji, ki sta bili politične narave in ne pravno
zavezujoči, in sicer: Deklaracija o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji (v
nadaljevanju Deklaracija št. 13) in Deklaracija o konferenci parlamentov (v nadaljevanju
Deklaracija št. 14).23
S sprejemom PEU je EU pridobila številne nove pristojnosti na področjih, ki so bili
tradicionalno v domeni posameznih držav. Deklaracija št. 13 je zato vlade pozivala k
pravočasnemu obveščanju in posredovanju zakonodajnih predlogov Komisije v informacijo
in morebitno obravnavo nacionalnim parlamentom. Deklaracija je spodbujala h krepitvi
stikov med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom.
Deklaracija št. 14 pa je spodbujala krepitev sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in
Evropskim parlamentom v obliki Konference parlamentov Evropskih skupnosti, imenovani
Assises. Konferenca naj bi sprejemala mnenja o temeljnih usmeritvah Evropske unije, na
njej pa naj bi aktivno sodelovala predsednik Evropskega sveta in Komisije.

21
22
23

Slovenska ureditev je podrobneje opisana v nadaljevanju, v poglavju 7.
UL C 224 z dne 31. 8. 1992.
Več: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0100000033, dostopno 27. 3.
2012.
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b) Amsterdamska pogodba

Amsterdamska pogodba je s priloženim Protokolom, imenovanim Protokol o vlogi
nacionalnih parlamentov v EU, naredila korak dlje. Protokol je bil pravni akt, sestavljen iz
dveh delov.
V prvem delu se je Protokol osredotočal na odnos med nacionalnimi parlamenti in EU, saj
je določal, da Komisija vse predloge nemudoma tudi posreduje nacionalnim parlamentom.
Slednji bi v roku šestih tednov razpravljali o zakonodajnem predlogu, torej še preden bi se
zadeva uvrstila na dnevni red Sveta EU za končni sprejem zakonodajnega predloga.
V drugem delu je bil prvič opredeljen status Konference odborov za evropske zadeve (v
nadaljevanju: COSAC), ki je bila s tem Protokolom tudi prvič uradno priznana. COSAC je
obravnaval zakonodajne predloge in pripravil svoje prispevke, s katerim je seznanil
institucije EU. COSAC je lahko na institucije naslovil tudi prispevke v zvezi z zakonodajno
dejavnostjo EU, ko je šlo za izvajanje načela subsidiarnosti. Protokol je vseboval določbo,
da prispevki, ki jih je pripravil COSAC v ničemer ne zavezujejo nacionalnih parlamentov ali
prejudicirajo njihovih stališč.
c) Konferenca v Nici in Konvencija o prihodnosti Evrope
Na Konferenci v Nici (2001) je bila sprejeta Izjava o prihodnosti Unije, ki je predvidela
obsežno razpravo o vlogi nacionalnih parlamentov v institucionalni zgradbi razširjene EU.
Nacionalni parlamenti so bili izključeni iz sprejemanja zakonodajnih odločitev do leta 2000,
dokler se na omenjeni konferenci niso "[Z]anje začeli zanimati skoraj kot za nekakšno
ogroženo živalsko vrsto." (Accetto, 2010, str. 253). Razprava o vlogi nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji je bila ena izmed ključnih tem na Konvenciji o prihodnosti
Evrope24 (2001), kjer je potekala razprava o načinu zmanjševanja demokratičnega
primanjkljaja, ki je tedaj pestila Evropsko unijo.
Na Konvenciji sta bili oblikovani dve delovni skupini, in sicer Delovna skupina IV, ki je
razpravljala o vlogi nacionalnih parlamentov in njihovi obveščenosti s strani institucij EU,
ter Delovna skupina I, ki je razpravljala o izvajanju načela subsidiarnosti. Delovna skupina
IV je v zaključnem poročilu podala 12 priporočil o vlogi nacionalnih parlamentov v
razmerju do nacionalnih vlad, njihovi vlogi v postopku nadzora nad upoštevanjem načela
subsidiarnosti ter medparlamentarnem sodelovanju.
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Na Konvenciji sta bila v Prezidij Konvencije imenovana Gisela Stuart in John Bruton. Vidnejšo vlogo na
Konvenciji so zahtevale tudi države kandidatke. Uradno vabilo v Prezidij je nato prejel Alojz Peterle. Poročilo
konvencije je pomembno vplivalo na vlogo nacionalnih parlamentov v institucionalni strukturi EU. Več:
National Parliaments in the Convention on the Future of Europe, Tony Brown Irish Institute of European
Affairs, november 2003.
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Na Konvenciji25 je bila podana tudi pobuda za ustanovitev posebnega kongresa ali
ustanovitev drugega doma Evropskega parlamenta z namenom zmanjšanja
demokratičnega primanjkljaja. Državljani so namreč na evropski ravni neposredno
zastopani v Evropskem parlamentu, države članice pa so v Svetu zastopane prek svojih
vlad, ki so demokratično odgovorne svojim nacionalnim parlamentom.
Rezultat Konvencije sta dva protokola, ki sta bila priložena Pogodbi o Ustavi za Evropo:
Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v EU in Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in
sorazmernosti.
d) PEU in PDEU

Protokola, ki sta bila priložena Pogodbi o Ustavi za Evropo sta se v celoti nespremenjena
uveljavila z Lizbonsko pogodbo. Čeprav nacionalni parlamenti niso priznani kot institucija
EU, jih je Lizbonska pogodba priznala kot del demokratične ureditve Unije. Tako se je v
normativnem delu PEU uveljavil nov, samostojen 12. člen PEU, ki pregledno in jasno
določa dejavno vlogo nacionalnih parlamentov pri njihovem prispevanju k dobremu
delovanju Unije.
Priložena Protokola (Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v EU in Protokol o uporabi
načel subsidiarnosti in sorazmernosti) dodatno krepita moč nacionalnih parlamentov in
njihovo udejstvovanje v zgodnjih fazah odločanja na evropski ravni, neodvisno od
sodelovanja z nacionalnimi vladami. Protokola uveljavljata mehanizem zgodnjega
opozarjanja, v katerem nacionalni parlamenti sodelujejo v postopkih preverjanja načela
subsidiarnosti.

3.3

NACIONALNI PARLAMENTI IN NJIHOVA VLOGA V EVROPSKI UNIJI

Prenos suverenih pravic držav članic na Evropsko unijo za nacionalne parlamente pomeni,
da so se njihove zakonodajne funkcije in pristojnosti omejile, način delovanja pa se je
spremenil. "Temeljne odločitve v Evropski uniji, ki so ustavnega pomena, se sicer

sprejemajo v obliki mednarodnih sporazumov, pri katerih je pravilo, da mednarodne
sporazume sklepajo izvršilni organi, parlamenti pa jih samo dokončno potrdijo
(ratificirajo), kar pomeni, da ne morejo vplivati na njihovo vsebino." (Grad, 2010, str.
105).
Pristojnosti nacionalnih parlamentov lahko v grobem razdelimo na dva dela, in sicer na
neposredne in posredne pristojnosti v razmerju do zadev EU.
Med neposredne pristojnosti prištevamo sodelovanje pri ratifikaciji ustanovitvenih pogodb
oz. v okviru pristojnostih potrjevanja soglasij k ustanovitvenim pogodbam in njihovim
spremembam, odločanje o pristopnih pogodbah, pridružitvenih sporazumih ter o
25

Več: http://www.fedtrust.co.uk/uploads/constitution/19_03.pdf, dostopno 24. 3. 2012.
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spremembah in dopolnitvah teh pogodb. Pomembno pristojnost predstavlja izvajanje in
usklajevanje nacionalne zakonodaje s sprejetimi predpisi EU, predvsem z direktivami.
Posredno pa nacionalni parlamenti lahko vplivajo na imenovanje članov Ekonomskosocialnega odbora, Odbora regij, Računskega sodišča, sodnikov Sodišča EU in generalnih
pravobranilcev. Ker izbrani člani niso vezani na navodila nacionalnih parlamentov, ostaja
njihov vpliv omejen le na njihova imenovanja.
Specifični načini sprejemanja odločitev na ravni EU v ospredje postavljajo vlade držav
članic. Nacionalni parlamenti so zato okrepili svoj vpliv na delo vlade, saj vlada ni
neposredno izvoljena in tudi ni neposredno politično odgovorna za sprejem odločitev,
dejansko pa odloča in sprejema odločitve v zakonodajnih organih v Uniji. Neposreden
vpliv nacionalnih parlamentov se kaže v izvajanju političnega nadzora nad stališči, še
preden jih vladni predstavniki uveljavljajo v pogajanjih na Svetu (ex ante) nadzor. Ob tem
velja poudariti, da je vključitev v zgodnje faze obravnavanja dokumentov na Svetu
ključnega pomena, saj se na ministrskem zasedanju o že dogovorjenih odločitvah le še
glasuje in ne pogaja več. Zato je za nacionalne parlamente ključno, da se v postopek
obravnave vključijo čim prej in tako vsaj deloma vplivajo na vsebino osnutkov
zakonodajnih aktov in sprejetih odločitev.
Vlade so v skladu z ustavnimi, zakonskimi in poslovniškimi določili dolžne sodelovati s
parlamentom, ga obveščati o sprejemu aktov in drugih pomembnejših političnih odločitvah
v Uniji. Prav tako so v nekaterih primerih dolžne podajati pojasnila in dodatne obrazložitve
k predlogom dokumentov, ki jih prejmejo od institucij EU. "Nacionalni parlamenti lahko

pomembno prispevajo k oblikovanju nacionalnih stališč in priporočil, ki naj jih vlada oz.
njeni predstavniki zastopajo v procesu odločanja na ravni EU in krepijo njihovo
legitimnost. Čim bolj je takšno stališče oblikovano in utemeljeno, tem boljša je pogajalska
pozicija vlade." (Zajc, 2009, str. 49).
Najpomembnejši instrument parlamentarnega nadzora nad delom vlade je zasedanje
parlamentarnih odborov, na katerih sodelujejo ministri in vladni predstavniki. Poslanci v
pristojnih odborih in "specializiranih" delovnih telesih izvršujejo političen nadzor nad
vladnimi predlogi stališč, jih obravnavajo, dopolnijo z amandmaji, glasujejo in sprejmejo
nacionalno stališče, na katero so vladni predstavniki vezani v postopku pogajanj oz. jih
vlada zagovarja v institucijah odločanja EU. K boljšemu oblikovanju stališč in tudi nadzoru
nad delom vlade prispevajo tako pogosta zaslišanja in poročanja ministrov kot tudi aktivno
sodelovanje matičnih delovnih teles pri obravnavi osnutkov zakonodajnih aktov in
političnih stališč. Vpliv parlamenta na sprejem odločitev v institucijah EU je tako posreden,
in sicer preko navodil, smernic in stališč, s katerimi nacionalni parlament formalno
zavezuje vlado v sprejetih odločitvah.
Nacionalni parlamenti na nacionalni ravni delujejo samostojno in neodvisno ter
neposredno nadzorujejo delo svojih vlad in uveljavljajo svoja navodila. Na mednarodnem
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prizorišču, v EU, pa na novo oblikovani mehanizmi od nacionalnih parlamentov terjajo
usklajeno in aktivno sodelovanje.
Nacionalni parlamenti so aktivno vključeni v medparlamentarno izmenjavo informacij in
sodelovanje. Pomembna so skupna zasedanja parlamentov držav članic in Evropskega
parlamenta, zasedanja predsednikov parlamentov in srečanja predsednikov Odborov za
Evropske zadeve (COSAC). Parlamenti imajo vzpostavljene tudi neposredne povezave z
institucijami EU. Poleg pravice do obveščenosti in prejemanja osnutkov zakonodajnih
aktov neposredno s strani evropskih institucij lahko aktivno delujejo pri podajanju
vsebinskih prispevkov k osnutkom zakonodajnih aktov ter so vključeni v neposredni dialog
z Evropsko komisijo.26
Vsak nacionalni parlament ima svojevrstno ureditev postopka obravnave zadev EU. Večina
parlamentov je ustanovila posebna delovna telesa, ki se ukvarjajo z zadevami EU.
Zanimanje za obravnavo evropskih zadev v nacionalnih parlamentih se je spremenilo, ko
sta v Evropsko skupnost pristopili Kraljevina Danska in Velika Britanija (in Irska). Zaradi
svoje naravne "zadržanosti" do politik EU sta oba parlamenta ustanovila Odbor za zadeve
EU, ki je posebej natančno obravnaval sprejete odločitve in politike, ki so se sprejemale
na Svetu. Danski model je svojevrsten "poostren parlamentarni nadzor", ki vlado zavezuje
k obveznemu posvetovanju na Odboru za zadeve EU pred sprejemom končnih odločitev v
Svetu.
Obseg in intenzivnost parlamentarnega nadzora se v državah članicah razlikujejo in so
posledica politične in parlamentarne kulture, kot tudi politične stabilnosti. Čeprav imajo
postopki in ureditve obravnav po eni strani veliko skupnega27 in so medsebojno
primerljivi, se po drugi strani med seboj razlikujejo.
Na splošno lahko primerjamo obravnavo evropskih zadev v nacionalnih parlamentih.
Primerjava med nacionalnimi parlamenti pri obravnavi evropskih zadev kaže, da so se
razvili trije modeli obravnav zadev EU.
•

26

27
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Prvi model je t. i. mandatni sistem28, kjer je parlamentarna pozornost usmerjena v
nadzor stališč, ki jih ministri zagovarjajo na sejah parlamentarnih odborov pred
zasedanji Sveta (ki predstavlja zakonodajalca Unije), in kjer se sprejemajo bolj ali
manj zavezujoča stališča, ministrom pa se podeljujejo neposredni "mandati", s
katerimi lahko vplivajo na pogajanja, ali celo določajo natančna pravila glasovanja na
Svetu.

Že od leta 2006 je vzpostavljena neposredna komunikacija med Evropsko komisijo in nacionalnimi
parlamenti v okviru t. i. političnega dialoga oz. Barrosove pobude.
Skandinavske modele parlamentarnih obravnav evropskih zadev so povzemale tudi države članice, ki so
kasneje pristopale v EU.
Kraljevina Danska, Švedska, Finska, Avstrija (Nationalrat) in države, ki po povzele finski in danski sistem:
Estonija, Latvija, in Slovenija.
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•

Drugi model29 temelji na obravnavi dokumentov in daje poudarek pregledu vseh
osnutkov zakonodajnih aktov in drugih političnih dokumentov Unije, ob tem pa se
parlamentarna obravnava osredotoča na dokumente institucij EU in manj na dejanski
proces odločanja v Svetu in Evropskem parlamentu.

•

Tretja kategorija30 so t. i. neformalni nosilci vplivanja na delo vlade, saj od nacionalnih
parlamentov terjajo neformalni dialog z vlado in poskus vplivanja preko širših
parlamentarnih razprav. Sistematičnega nadzora dokumentov EU ali vladnih stališč v
Svetu ne opravljajo." (Kiiver, 2006, str. 54).

3.4

OPREDELITEV NAČELA SUBSIDIARNOSTI

V okviru določanja pristojnosti Evropske unije je načelo subsidiarnosti vodilno načelo za
razmejitev pristojnosti med državami članicami in EU, ki pove, kdo mora ukrepati v
primeru področij deljenih pristojnosti. Izključna pristojnost Unije določa, da na določenih
področjih ukrepa le Unija. Če pa si Unija deli pristojnost z državami članicami, načelo
jasno določa domnevo v korist države članice, ki sprejema ukrepe. Unija ukrepa le, če
države članice ciljev ne morejo zadovoljivo doseči in jih zaradi obsega ali učinkov lažje
doseže Unija. Načelo subsidiarnosti dopolnjuje načelo sorazmernosti, ki določa, da ukrepi
Unije vsebinsko in tudi formalno ne prekoračijo pooblastil, potrebnih za doseganje ciljev
Pogodb.
Bistveno vprašanje je, kako postaviti merila upravičenosti ukrepanja višjih ali nižjih ravni
oblasti oz. ali bi določeno področje bolje uredila višja (skupna) raven oblasti ali nižja.
Temeljni problem načela subsidiarnosti je, da ne gre za pravni koncept, "pravzaprav se

bolje kot v pravno umešča med politološko, filozofsko in sociološko sfero in ga je kot
takšnega težko obravnavati kot pravno vprašanje." (Rejec Longar, 2005, str. 121).
S filozofskega vidika se pojem subsidiarnosti pojavi že v zapisih velikih mislecev. Izvor te
zamisli najdemo tako v starogrški filozofiji, in sicer pri Platonu in Aristotelu, nato v idejah
Tomaža Akvinskega, Johannesa in Althusiusa. Filozofski in teološki nauk Tomaža
Akvinskega je aktualiziral papež Leon XIII. Leta 1891 je namreč v okrožnici "Rerum
Novarum – O novih stvareh" zapisal, da naj država dela za skupno dobro in naj
posameznikom in družinam prepusti čim večjo samostojnost pri delu. Okrožnica je
obravnavala vprašanje takratne krize industrijske družbe in vprašanje delavcev, katerim
so se kršile številne pravice. Kasneje, leta 1931, je papež Pij IX. v okrožnici
"Quadragesimo Anno – Ob štiridesetletnici" prvič definiral načelo subsidiarnosti. Zapisal je,
da v socialni filozofiji obstaja načelo, ki ga ni mogoče izpodbiti, in sicer: posameznikom se
ne sme odvzeti in na skupnost prenesti tistega, kar lahko izvedejo sami na lastno pobudo
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Združeno kraljestvo (House of Commons), Francija (Assemblée Nationale) in Nemčija (Bundestag).
Posebej izpostavljeni sta Španija in Grčija.
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in z lastnimi sredstvi, tako bi bilo nepravično in zelo škodljivo ter za družbeno ureditev
nevarno zaupati večjim in višjim združbam tisto, kar lahko izvajajo manjše in nižje.31
"V pozitivno pravo Evropske skupnosti je bilo načelo subsidiarnosti prvič in v omejenem

obsegu vključeno že v Enotnem evropskem aktu (v nadaljevanju: EEA) leta 1986, in sicer
v določbah o politiki s področja varstva okolja". (Ivanc, 2005, str. 309). Z uveljavitvijo EEA
se je spremenil način odločanja v Svetu in uvedel prenos precejšnjega dela nacionalnih
politik na Skupnost, kar je oslabilo položaj držav članic in povzročilo, da so ostale brez
učinkovitega sredstva za vplivanje na zakonodajo Skupnosti, kot so ga imele pred
sprejemom EEA. "S tem je EEA že vplival na to, da je načelo subsidiarnosti postalo
osrednja skrb Skupnosti." (Ivanc, 2005, str. 309).
"Konkretna ideja, da bi se načelo subsidiarnosti vneslo v primarno pravo Evropske

skupnosti, se je porodila Jacquesu Delorsu, potem ko se je maja leta 1988 sestal s
predstavniki nemških zveznih dežel (Länder), ki so izražali zaskrbljenost zaradi izgube
nadzora nad zakonodajnimi odločitvami, ki jih je mimo njih sprejemala nemška zvezna
vlada v Bruslju. Predstavniki nemških dežel so predlagali subsidiarnost kot uporabno in
fleksibilno rešitev omejevanju poseganja EU v pristojnosti držav članic." (Rejec Longar,
2005, str. 145).
Kot splošno ustavno načelo prava Evropskih skupnosti je bilo načelo subsidiarnosti
vključeno šele z Maastrichtsko pogodbo, in sicer kot varovalka pred preseganjem
pristojnosti Skupnosti. Zastavljalo se je le vprašanje glede načina vključitve v temeljno
pogodbo. "Nekateri predstavniki držav članic so menili, da je dovolj, da se načelo omeni le

v preambuli PEU (Španija, Francija in Italija), medtem ko so institucije EU in druge države
članice (Evropska komisija, Evropski parlament, Velika Britanija in Nemčija) menile, da
mora biti načelo pravno zavezujoče". (Estella, 2002, str. 85). Sprejeta je bila
kompromisna rešitev. "V pravni red Evropske unije je bilo načelo subsidiarnosti formalno
vključeno s preambulo in s členoma 1 (A) in 2 (B) Pogodbe o Evropski uniji." (Ivanc,
2005, str. 311). V pozitivno pravno ureditev ES pa z določbo 5 (3b) Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: PES).
Sodišče EU je pristojno za odločanje o tožbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti z
zakonodajnim aktom, ki jih vložijo države članice oz. vlade v imenu nacionalnih
parlamentov. Glede na politično naravo načela, tožbe na Sodišču EU niso ravno pogoste.
"Tudi dosedanja sodna praksa ne daje ustreznih smernic in kriterijev, na katere bi se

nacionalni parlamenti sklicevali pri uveljavljanju svojih pravic, ko gre za izvajanje načela
subsidiarnosti." (Šabič in Rejec Longar, 2003, str. 91). Nacionalnim parlamentom pri
presojanju načela subsidiarnosti ostane ključno politično vprašanje in kriterij, ki se glasi:
ali je zadevni osnutek zakonodajnega akta bolje urejen v nacionalni zakonodaji ali bi ga
bilo bolje urediti na ravni Unije? Pri tem pa sta možna le dva odgovora, in sicer da ali ne.
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Več: http://ww.eppgroup.eu/policies/pkeynotes/32defence-subsidiarity_sl.asp, dostopno 15. 2. 2012.
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Da gre pri načelu subsidiarnosti za politično načelo, je bilo poudarjeno že na Konvenciji o
prihodnosti Evrope.
Zdi se, da gre za naravno povezavo med nacionalnimi parlamenti in načelom
subsidiarnosti. Ideja se je prvič pojavila na že omenjeni Konvenciji o prihodnosti Evrope,
ko se je razpravljalo o večji vlogi nacionalnih parlamentov v EU in uveljavitvi načela
subsidiarnosti v praksi. Ker načelo subsidiarnosti uresničuje sprejemanje odločitev čim
bliže državljanom in uresničuje idejo decentralizacije ter učinkuje na področju deljenih
pristojnosti, kjer se tovrstne odločitve sprejemajo in "približujejo Evropo državljanom", je
bila ideja o nacionalnih parlamentih kot varuhih načela subsidiarnosti privlačna tako za
nacionalne parlamente kot za institucije EU (Kiiver, 2006).

3.5

PRAVNA UREDITEV NAČELA SUBSIDIARNOSTI V POGODBI O
EVROPSKI UNIJI (PEU) IN POGODBI O USTANOVITVI EVROPSKE
SKUPNOSTI (PES)

Načelo subsidiarnosti je bilo zaradi izraženih očitkov držav članic pred širitvijo pristojnosti
Skupnosti in spremenjenim načinom glasovanja na Svetu (kvalificirana večina) uvrščeno v
pogodbeno besedilo PEU in tako postalo del primarnega prava Evropske unije.
"V pozitivno pravno ureditev ES je bilo načelo subsidiarnosti izrecno in formalno vključeno

z določbo člena 3b PES32, ki pomeni ožjo formulacijo načela subsidiarnosti. V pravni red
Evropske unije je bilo načelo subsidiarnosti formalno vključeno s preambulo in s členom 1
(A) in 2 (B) PEU. Glede na številne dihotomije, ki soopredeljujejo normativno naravo
načela subsidiarnosti, zlasti glede na dihotomijo med pravno in politično razsežnostjo
načela subsidiarnosti, se ni čuditi dejstvu, da ima načelo subsidiarnosti v Evropski
skupnosti oz. Evropski uniji dvojno naravo." (Ivanc, 2005, str. 311).
Preambula je vsebovala zavezo podpisnic pogodb, ki izražajo odločenost, da bodo
nadaljevale postopke oblikovanja tesnejše zveze med narodi Evrope, v kateri se bodo
odločitve sprejemale po načelu subsidiarnosti, oz. v kar najtesnejši povezavi z državljani.33
Besedilo člena 1 (A) PEU je določalo, da se s to pogodbo oblikuje nova stopnja
povezovanja ter oblikovanja zveze med narodi, saj se odločitve sprejemajo javno in v
najtesnejši povezavi z državljani.
"Unija dosega svoje cilje v skladu z določbami, pogoji in časovnim razporedom te

pogodbe, upoštevajoč načelo subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti." (2 (B) člen PEU).

32
33

Člen 3b (5) PES.
Besedilo Preambule PEU.
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"Čeprav členi 1, 2 in 6 PEU ne bi mogli imeti pravnega učinka v pravnem pomenu ES,
načelo subsidiarnosti opredeljujejo vsaj kot temeljno politično načelo Unije." (Ivanc, 2005,
str. 312).
Načelo subsidiarnosti je bilo prvič vključeno tudi v člen 5 (3b) PES, ki se je glasilo:
"Skupnost deluje v mejah pristojnosti in ciljev, ki jih določa ta pogodba.

Skupnost na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, ukrepa v skladu z načelom
subsidiarnosti, vendar le če in v kolikor države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev
predlaganih ukrepov in jih torej zaradi obsega in učinkov predlaganih ukrepov lažje
doseže Skupnost.
Noben ukrep Skupnosti ne sme prekoračiti okvirov, ki so potrebni za doseganje ciljev te
pogodbe."
Države so se z vstopom v Skupnost odrekle delu izvrševanja suverenosti, ki je potreben za
dosego skupnih ciljev. Skupnost lahko deluje le v okviru pristojnosti, ki so jo nanjo
prenesle države članice, zato s svojimi akti ne more določati ali širiti novih pristojnosti. Pri
načelu delitve pristojnosti velja domneva pristojnosti v korist držav članic. Prvi odstavek
člena 5 (3b) PES je vsebinsko omejeval delovanje Skupnosti na pristojnosti, ki so jih
članice nanjo prenesle z ustanovitveno pogodbo. Drugi odstavek se je nanašal na
opredelitev in razmejitev izključnih pristojnosti, kar predstavlja problem, saj jih PES in PEU
nikjer jasno ne opredeljujeta. Velik del spora o pomenu načela subsidiarnosti je namreč
vezan na opredelitev izključnih in deljenih pristojnosti. "Zaradi vprašanj, povezanih z

natančnejšo določitvijo pristojnosti, je Sodišče ES v zgodnjih sedemdesetih letih poleg
doktrine izključnih pristojnosti razvilo še njeno komplementarno doktrino prilastitve
(preempcije) pristojnosti." (Ivanc, 2005, str. 318). "V nadaljevanju drugega odst. 5 člena
PES je vsebovano pravno načelo subsidiarnosti v ožjem pomenu besede, ki opredeljuje
upravičenost delovanja Skupnosti na področju deljenih pristojnosti." (Ivanc, 2005, str.
321).
"Subsidiarnost pa na drugi strani ureja problem, v katerih primerih je ukrepanje Unije

upravičeno, kar z drugimi besedami pomeni, da podaja odgovor na vprašanje, kdaj je
izvrševanje določene pristojnosti oportuno. Samo dejstvo, da je določena pristojnost
izključna, torej še ne pomeni, da bi bilo za Skupnost primerno ali koristno, da sprejme
določen ukrep, ki bo pomenil izvrševanje te pristojnosti." (Rejec Longar, 2005, str. 124).
Skupnost je bila pristojna ukrepati le, če države članice niso mogle zadovoljivo doseči
ukrepov in če so se cilji lažje dosegali na ravni Skupnosti. "Pravna presoja koristnosti
izvrševanja določene pristojnosti ni mogoča, če za to ne obstojijo natančna merila." (Rejec
Longar, 2005, str. 125). Merili v členu 5 (3b) PES nista bili natančno določeni. Tretji
odstavek se je navezoval na načelo sorazmernosti, ki pa v pravni teoriji ostaja precej
nepojasnjen in zato tudi neuporabljen oz. ga nacionalni parlamenti ne obravnavajo.
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3.6

AMSTERDAMSKA POGODBA

Amsterdamska pogodba je skušala vsaj deloma odgovoriti na odprta vprašanja, ki jih je z
uvedbo načela subsidiarnosti odprla PEU. Čeprav je bilo besedilo člena 5 (3b) PES v celoti
nespremenjeno vneseno v normativni del besedila Amsterdamske pogodbe, pravo novost
glede načela subsidiarnosti predstavlja Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in
sorazmernosti, "ki je bil pripojen PES, ne pa tudi PEU" (Ivanc, 2005, str. 338).
K Amsterdamski pogodbi je bila podana tudi Izjava št. 43 o Protokolu o uporabi načel
subsidiarnosti in sorazmernosti v kateri so pogodbenice potrdile Deklaracijo o izvajanju
prava Skupnosti, ki je bila priložena Sklepni listini PEU, po drugi strani pa so potrdili tudi
sklepe Evropskega sveta iz Essna, na podlagi katerih so bile za upravno izvajanje prava
Skupnosti odgovorne same države članice v skladu z notranjo ustavno ureditvijo.
Konferenca se je seznanila tudi z Izjavo št. 3 o subsidiarnosti, ki je bila podpisana s strani
Nemčije, Avstrije in Belgije in v kateri so omenjene države opozarjale, da ukrepi Skupnosti
v skladu z načelom subsidiarnosti zadevajo tudi ozemeljske skupnosti držav članic, "kolikor

imajo te lastne zakonodajne pristojnosti po nacionalnem ustavnem redu."
Amsterdamski pogodbi je priložen Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov, ki je ohranil
isti naslov, le da je postal pravno zavezujoč.
3.6.1 PROTOKOL O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKI UNIJI

Protokol je bil sestavljen iz dveh poglavij. Prvo poglavje se je nanašalo na obveščanje
nacionalnih parlamentov držav članic, drugo pa na Konferenco odborov za evropske
zadeve (COSAC).
V prvem členu Protokola je bilo določeno razmerje med nacionalnim parlamentom in EU, v
katerem je Komisija vse dokumente o posvetovanju Komisije (zelene in bele knjige ter
sporočila) nemudoma po objavi dostavila nacionalnim parlamentom držav članic. Predlogi
Komisije za zakonodajne akte so morali biti pravočasno na voljo, da so lahko vlade
posameznih držav zagotovile njihovo posredovanje nacionalnemu parlamentu, kadar je
bilo to primerno.

Protokol je tudi določal, da mora med dnem, ko Komisija vloži zakonodajni predlog ali
predlog za ukrep34 Evropskemu parlamentu in Svetu v vseh jezikih, in dnem, ko se ga
uvrsti na dnevni red Sveta, preteči šest tednov – razen v izjemnih primerih zaradi nujnih
razlogov, ki jih je treba utemeljiti v aktu ali skupnem stališču.
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Predlogi so se nanašali na naslov VI PEU - Določbe o policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih
zadevah.
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Drugo poglavje Protokola je prvič opredelilo status Konference predsednikov za evropske
zadeve (COSAC). COSAC je lahko obravnaval katerikoli zakonodajni predlog ali pobudo s
področja svobode, varnosti in pravice, vendar je moral o tovrstnih temah obvezno
seznaniti Evropski parlament, Svet in Komisijo. COSAC je lahko pripravljal prispevke glede
načela subsidiarnosti in zadevami povezane s področjem svobode, varnosti, pravic in
temeljnih svoboščin. Prispevki COSAC-a niso prejudicirali stališč nacionalnih parlamentov.
Protokol je kljub nekaterim nejasnostim in nedorečenostim predstavljal korak naprej pri
uveljavljanju vloge nacionalnih parlamentov v institucionalni strukturi EU.
3.6.2 PROTOKOL O UPORABI NAČEL SUBSIDIARNOSTI IN SORAZMERNOSTI

Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, je v uvodnem delu poudaril
odločenost pogodbenic, da se vzpostavijo pogoji za uporabo načel subsidiarnosti in
sorazmernosti. Namen Protokola je bila natančnejša opredelitev meril za uporabo načela
subsidiarnosti ter zagotovitev, da ga bodo vse institucije upoštevale in dosledno izvajale.
Protokol nacionalnih parlamentov ne omenja. "Kljub temu je po svoji vsebini vsaj

posredno pomemben tudi za delovanje nacionalnih parlamentov v okviru pristojnosti
Evropske unije." (Kocjančič, 2005, str. 20).
V prvem členu je Protokol urejal spoštovanje načela subsidiarnosti institucij EU pri svojem
delovanju, saj je določal, da vsaka institucija pri izvajanju svojih pristojnosti zagotavlja
upoštevanje načela subsidiarnosti in sorazmernosti. Posebej je bilo poudarjeno, da
institucije delujejo v okviru svojih pristojnosti, v skladu s katerimi ukrepi Skupnosti ne
smejo prekoračiti tega, kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodbe.
V nadaljevanju je Protokol določal, da: "Načelo subsidiarnosti ne povzroča dvoma o

pristojnostih, dodeljenih Evropski skupnosti s to pogodbo, kakor jih razlaga Sodišče.
Merila iz drugega odstavka člena 3b (5) Pogodbe se nanašajo na področja, za katera
Skupnost nima izključne pristojnosti. Načelo subsidiarnosti je vodilo glede tega, kako naj
se pristojnosti izvajajo na ravni Skupnosti. Subsidiarnost je dinamičen koncept, ki naj bi se
uporabljal ob upoštevanju ciljev, določenih v Pogodbi. Skupnosti dopušča razširitev
dejavnosti v mejah njenih pristojnosti, kadar okoliščine to zahtevajo, oz. omejitev ali
opustitev dejavnosti, kadar ni več upravičena."
Izpostaviti velja, da je besedilo člena jasno določalo, da izključne pristojnosti Unije ne
predstavljajo dvoma pri spoštovanju načela subsidiarnosti. Člen je opozarjal na področje
deljenih pristojnosti, kjer si pristojnosti delita Skupnost in države članice. Načelo
subsidiarnosti vsekakor predstavlja svojevrsten fleksibilen koncept uresničevanja skupnih
ciljev na področjih, kjer bi okoliščine to zahtevale.
Splošno vodilo načela subsidiarnosti je, da se odločitve sprejemajo čim bliže državljanom.
Komisija je morala opraviti obsežna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi ter pripraviti
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obrazložitveni memorandum. Komisija je morala v skladu s 5 členom (3b) PES pripraviti
poročilo ter ga posredovati Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru
regij ter Ekonomsko-socialnemu odboru. Nacionalni parlamenti niso bili med prejemniki
poročila.

3.7

DEKLARACIJA O PRIHODNOSTI UNIJE K POGODBI IZ NICE

Na medvladni konferenci v Nici je bila sprejeta Deklaracija o prihodnosti Evropske unije, ki
je vsebovala glavne usmeritve za prihodnji razvoj evropske integracije. Med največjimi
izzivi Unije so bile opredeljene institucionalne spremembe, širitev Unije in jasna razmejitev
pristojnosti med Unijo in državami članicami. "Eno od pomembnejših vodil za nadaljnji

razvoj Evropske unije predstavlja načelo subsidiarnosti. V peti točki Deklaracije je izrecno
določeno, da je ena od bistvenih nalog uveljaviti in vzdrževati bolj jasno razmejitev med
pristojnostmi Skupnosti in držav članic, ki bo v skladu z načelom subsidiarnosti." (Ivanc,
2005, str. 342).

3.8

POGODBA O USTAVI ZA EVROPO

Pogodba o Ustavi za Evropo je bila podpisana novembra 2004 v Rimu. Po neuspešnih
referendumih v Franciji in na Nizozemskem se je proces ratifikacije ustavil. Besedilo, ki se
je nanašalo na nacionalne parlamente v normativnem delu Pogodb in v obeh priloženih
Protokolih, je ostalo vsebinsko nespremenjeno35, zato je podrobnejša razlaga podana v
nadaljevanju.
3.8.1 PROTOKOL O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKI UNIJI
K Pogodbi o Ustavi za Evropo sta bila priložena dva Protokola. Protokol o vlogi nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji je imel dva podnaslova: Obveščanje nacionalnih parlamentov
in Medparlamentarno sodelovanje. Drugi protokol pa je ohranil isti naslov – Protokol o
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.36
3.8.2 PROTOKOL O UPORABI NAČEL SUBSIDIARNOSTI IN SORAZMERNOSTI

Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti je uveljavil načelo subsidiarnosti.
"V ta namen Protokol uvaja v primarno pravo EU naslednje novosti: 1. okrepitev uporabe
načela med zakonodajnim postopkom; 2. vzpostavitev mehanizma zgodnjega opozarjanja
z namenom okrepiti nadzor nad izvajanjem načela in 3. dodelitev pravice nacionalnim
parlamentom in Odboru regij, da se obrneta na Sodišče EU." (Rejec Longar, 2005, str.
148).37
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Besedilo v 11. členu Pogodbe o Ustavi za Evropo se sedaj nahaja v členu 5 PEU.
Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji je podrobneje opisan v poglavju 5.4.
Pojasnilo besedila členov se nahaja v poglavju 5.5.
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4 LIZBONSKA POGODBA IN NACIONALNI PARLAMENTI
Pogodba o Ustavi za Evropo38 je bila podpisana leta 2004, vendar zaradi zavrnjenih
referendumov na Franciji in Nizozemskem ni začela veljati. Ker je EU zaradi širitvenih
procesov nujno potrebovala nov okvir za učinkovito delovanje, so se voditelji držav članic
"po letu in pol trajajočem obdobju za razmislek o EU" odločili in določili mandat za novo
medvladno konferenco, v okviru katere je bila imenovana posebna delovna skupina.
Slednja je imela nalogo oblikovati politično sprejemljiv in s temeljnimi pogodbami usklajen
pravni dokument. Rezultat je bila Lizbonska pogodba, ki spreminja in dopolnjuje obstoječi
temeljni pogodbi Evropske unije.39

Lizbonska pogodba je stopila v veljavo 1. 12. 2009. Pogodba vsebuje večino vsebinskih
rešitev, ki jih je vsebovala že Pogodba o Ustavi za Evropo in tako vnaša vrsto strukturnih,
organizacijskih in vsebinskih novosti. Za nacionalne parlamente je ključnega pomena, da
so prvič formalno vključeni v primarno zakonodajo in v postopke sprejemanja odločitev na
ravni EU, ločeno od njihovega sodelovanja z nacionalnimi vladami.

4.1

TEMELJNE VREDNOSTNE, INSTITUCIONALNE IN FUNKCIONALNE
NOVOSTI

Sama Lizbonska pogodba je sestavljena iz preambule, sedmih členov, 13 protokolov in
priloge. Normativni del sestavljata prvi in drugi člen, ki sta najpomembnejša, saj
vsebujeta določbe o spremembah PEU, ki je razdeljen na 6 naslovov, in PDEU (nekdanja
PES), ki je razdeljen na 7 poglavij. Ostalih pet členov vsebuje končne določbe.

"Besediloma pogodb sledi 37 protokolov, dve prilogi40 in 65 izjav,41 priloženih Sklepni listini
MVK. Medtem ko so protokoli in prilogi sestavni del obeh pogodb, so izjave politične,
namenjene razlagi pogodbenih določb ali priloženih protokolov oz. stališčem držav članic
do določenih vprašanj." (Vatovec et al., 2010, str. 30).
Temeljni pravni okvir EU sedaj tvorita dve normativni besedili: PEU in PDEU. "Prva

pogodba se osredotoča na načela, vrednote in temeljne organizacijske vidike Unije. Druga
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V procesu ratifikacije Lizbonske pogodbe je v državah članicah prihajalo do številnih pomislekov glede
ureditve specifičnih področij in tudi prevelikih pričakovanj strokovne javnosti do preimenovanja pogodbe v
"Ustavo" in uporabljene terminologije in simbolov, ki so nakazovali na ustavno ureditev v pogodbi. Zaradi teh
okoliščin so bila na Evropskem svetu sprejeta "pravna zagotovila" Irski in Češki.
39
Več:
http://www.mzz.gov.si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/zunanja_in_varnostna_politik
a_eu/lizbonska _pogodba, dostopno 12. 5. 2012.
40
Priloga I vsebuje seznam iz člena 32 Pogodbe (velja opozoriti, da je s tem mišljen nekdanji člen 32 PES, ki
je danes preštevilčen v člen 38 PDEU), Priloga II pa našteva čezmorske države in ozemlja, za katere se
uporabljajo določbe četrtega dela PDEU.
41
Izjave se nanašajo bodisi na pogodbene določbe (npr. Izjava (št.4) o sestavi Evropskega parlamenta) bodisi
na protokole, ki so priloženi pogodbama (npr. Izjava (št.48) v zvezi s Protokolom o stališču Danske) - te izjave
je sprejela MVK. Sklepni listini MVK so bile priložene še izjave nekaterih držav članic (npr. Izjava (št.5)
Kraljevine Belgije o nacionalnih parlamentih).
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pogodba podrobno obravnava organizacijo in delovanje Unije ter opredeljuje načela in
cilje, ki vodijo delovanje Unije v vsaki od njenih sektorskih politik s podrobno opredelitvijo
obsega in omejitev pristojnosti Unije na vsakem od njenih področij delovanja." (Kirn,
2010, str. 397). Obe pogodbi imata enako pravno veljavo.
Kljub povzemanju vsebinskih določb Pogodbe o Ustavi za Evropo, Lizbonska pogodba
prinaša vrsto novosti. Bistvena je odprava tristebrne strukture in uveljavitev enotne
pravne osebnosti Unije. Unija kot pravna osebnost ima sedaj pravico sklepati mednarodne
sporazume, je procesno sposobna in je subjekt mednarodnega javnega prava. Pomembno
novost predstavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je postala del
primarnega prava EU, in čeprav ostaja ločen dokument in ima enako pravno veljavnost
kot Pogodbi.
Evropski parlament je močno okrepil zakonodajno, nadzorno, svetovalno in proračunsko
funkcijo in "[N]jegov današnji pomen daleč presega tistega v obdobju nastanka Evropskih
skupnosti". (Bohinc, 2012, str. 67). In ker je po sprejemu Lizbonske pogodbe redni
zakonodajni postopek postal prevladujoč, sta Evropski parlament in Svet postala
najpomembnejši zakonodajni telesi v EU. PEU ureja sestavo Evropskega parlamenta in
sedaj določa, da skupno število izvoljenih predstavnikov državljanov Unije ne sme preseči
števila 751 in da so države članice zastopane proporcionalno padajoče z najnižjim pragom
6 in največjim 96 poslancev iz posamezne države članice.

Lizbonska pogodba vpeljuje državljansko pobudo, kjer lahko najmanj milijon državljanov
Unije iz več držav članic Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži
ustrezen zakonodajni predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje
Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije.42 Besedilo PDEU določa, da Evropski parlament in
Svet sprejmeta uredbo po rednem zakonodajnem postopku ter določita pravila in pogoje
za vložitev državljanske pobude, vključno z najmanjšim številom držav članic, iz katerih so
ti državljani (24. člen PDEU).

Lizbonska pogodba vzpostavlja odnose med Unijo in državami članicami. Države članice
ohranijo vse pristojnosti, ki niso s Pogodbama dodeljene Uniji. Kot načelo za razmejitev
pristojnosti velja načelo prenosa pristojnosti, kot načelo za izvajanje pristojnosti Unije pa
veljata načeli subsidiarnosti in sorazmernosti (4. člen PEU).
Razmejitev pristojnosti je sedaj jasno določena, PDEU namreč določa izključno (EU),
deljeno (med državami članicami in EU) in dopolnjujočo pristojnost v EU ter tudi
poimensko našteva področja43. Unija in države članice se na podlagi lojalnega sodelovanja
42

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 2. 2011 o državljanski pobudi (UL L
65/1). Uredba določa, da mora državljansko pobudo podpreti vsaj milijon državljanov iz vsaj 7 različnih držav
članic. Določeno je tudi najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice, ki se razlikuje glede na
število poslancev izvoljenih v Evropski parlament in je pomnožen s količnikom 750. V uredbi so podrobneje
določena pravila, roki in postopki tako za organizatorje državljanske pobude kot za institucije EU.
43
Več v poglavju 4.3.
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medsebojno spoštujejo in si pomagajo pri izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz Pogodb.
Novost predstavlja tudi klavzula o izstopu, državam članicam je namreč omogočen izstop
iz Unije v skladu z njihovimi ustavnimi pravili.
Poenostavljeni so zakonodajni postopki. Poznamo dve temeljni vrsti postopkov; redni
zakonodajni postopek in posebni zakonodajni postopek. Zakonodajni akti (uredbe,
direktive, sklepi) se sprejemajo po rednem zakonodajnem postopku, in sicer na predlog
Komisije Evropski parlament in Svet skupaj soodločata o predlaganih zakonodajnih aktih.
Posebni zakonodajni postopek se uporablja v posebnih primerih, ko Evropski parlament v
sodelovanju s Svetom sprejema evropsko zakonodajo in kadar je to izrecno določeno v
Pogodbah.44

Pogodbi določata spremenjen način glasovanja v Svetu, ki se izvaja s kvalificirano večino
po sistemu dvojne večine in predstavlja najmanj 55 % članov Sveta, ki imajo najmanj 65
% prebivalstva Unije. Ta način glasovanja se bo začel uporabljati leta 2014. Pri glasovanju
se uporablja tudi t. i. Ioannina formula, ki članicam omogoča ponovno preučitev
predlaganih zakonodajnih aktov, ko nimajo dovolj glasov za manjšino, ki bi lahko
preprečila sprejetje predlaganega akta. Sklenjen je namreč dogovor, da med 1. 11. 2014
in 31. 3. 2017 lahko članice Sveta, ki predstavljajo najmanj tri četrtine prebivalstva ali
najmanj tri četrtine držav članic, potrebnih za manjšino, ki lahko prepreči sprejetje,
nasprotujejo, da bi Svet sprejel akt s kvalificirano večino. Od 1. 4. 2017 bo potrebnih
najmanj 55 % prebivalstva ali najmanj 55 % števila držav članic.
Svet zaseda v različnih sestavah, ki jih je sedaj deset. Novost Lizbonske pogodbe je
spremenjena sestava nekdaj skupnega Sveta za splošne in zunanje zadeve, ki se je
razdelil na dva dela. Svet za splošne zadeve sedaj skrbi za doslednost dela različnih sestav
Sveta in skupaj s predsednikom Evropskega sveta in Komisije skrbi za pripravo zasedanj
Evropskega sveta. Svet za zunanje zadeve pa v skladu s strateškimi smernicami
Evropskega sveta oblikuje zunanje delovanje Unije in zagotavlja doslednost ukrepanja
Unije.

44

Po posebnem zakonodajnem postopku se sprejemajo sporazumi z drugimi državami v skladu s členom 218
PDEU (npr. pridružitveni sporazumi; sporazumi o pristopu EU k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin; sporazumi, ki z uvedbo postopkov sodelovanja vzpostavljajo poseben institucionalni
okvir; sporazumi, ki imajo znatne proračunske posledice za Unijo; sporazumi na področjih, za katere velja
redni zakonodajni postopek ali posebni zakonodajni postopek, kadar je potrebna odobritev Evropskega
parlamenta). Po posebnem zakonodajnem postopku se sprejema tudi letni proračun EU (312. člen PDEU),
zakonodaja s področja nediskriminacije in državljanstva Unije (19. člen PDEU), ukrepi s področja socialnega
varstva in socialne zaščite (21. člen PDEU), ukrepi s področja mejne kontrole, azila in priseljevanja (77. člen
PDEU), zakonodaja s področja družinskega prava s čezmejnimi posledicami (81. člen PDEU), zakonodaja s
področja davčne politike in konkurence (113. člen PDEU) itd.
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4.2

NACIONALNI PARLAMENTI PO UVELJAVITVI LIZBONSKE POGODBE

Lizbonska pogodba nacionalne parlamente prvič neposredno umešča v institucionalno
strukturo Unije. Besedilo obeh Pogodb in priloženih Protokolov prvič vsebuje določbe, ki
nacionalnim parlamentom odrejajo pravice in obveznosti v razmerju do institucij EU.
Nacionalni parlamenti prispevajo k boljšemu delovanju EU preko proaktivnega delovanja v
zgodnjih fazah odločanja na ravni EU, ko so osnutki zakonodajnih aktov še v fazi
oblikovanja. Tako posledično sooblikujejo evropsko zakonodajo, nadzorujejo njeno
skladnost z načelom subsidiarnosti in prispevajo k močnejšemu demokratičnemu nadzoru.
Nacionalni parlamenti so prvič formalno vključeni v samostojno sprejemanje odločitev na
ravni EU, ločeno od njihovega sodelovanja z nacionalnimi vladami.
Z vidika nacionalnih parlamentov so najpomembnejše določbe: člena 5 in 12 PEU ter z
vidika nadzora spoštovanja načela subsidiarnosti45 Protokol o vlogi nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji (v nadaljevanju: Protokol št. 1) in Protokol o uporabi načel
subsidiarnosti in sorazmernosti (v nadaljevanju: Protokol št. 2).
Člen 5 PEU določa vlogo nacionalnih parlamentov pri zagotavljanju skladnosti osnutkov
zakonodajnih aktov z načelom subsidiarnosti. Člen 12 PEU pa določa dejaven prispevek
nacionalnih parlamentov k dobremu delovanju Unije, tako da:
• jih institucije EU obveščajo in jim predložijo osnutke zakonodajnih aktov v skladu s
Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v EU;
• skrbijo za spoštovanje načela subsidiarnosti v skladu s postopki Protokola o uporabi
načel subsidiarnosti in sorazmernosti;
• v okviru območja svobode, varnosti in pravice sodelujejo v mehanizmih ocenjevanja
izvajanja politik EU na tem območju v skladu s členom 70 PDEU ter so vključeni v
politični nadzor Europola in ocenjevanje dejavnosti Eurojusta v skladu s členoma 85 in
88 PDEU;
• sodelujejo v postopkih za spremembo Pogodb v skladu s členom 48 PEU;
• so obveščeni o prošnjah za pristop k Uniji v skladu s členom 49 PEU;
• so udeleženi pri medparlamentarnem sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in z
Evropskim parlamentom v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v EU.
Najpomembnejša novost je t. i. mehanizem zgodnjega opozarjanja, ki omogoča nadzor
nad spoštovanjem načela subsidiarnosti in je urejen v obeh Protokolih. Protokol št. 1
določa obveznost institucij EU, da nacionalne parlamente neposredno obveščajo o
zakonodajnih in drugih predlogih, Protokol št. 2 pa daje nacionalnim parlamentom
možnost, da v primeru ugotovljene kršitve načela subsidiarnosti z osnutkom

45

Dr. Marko Novak se v Pravni praksi – 2005, št. 6, str. 19, sprašuje o pomenu besede subsidiarnost in njeni
ustreznici v slovenskem jeziku. Meni namreč, da bi bilo treba, v luči demokratičnega primanjkljaja in tudi
nacionalnega interesa, besedo subsidiarnost posloveniti v pomožnost, drugovrstnost ali drugotnost.

39

zakonodajnega akta svoja obrazložena mnenja v roku osmih tednov posredujejo
institucijam Unije ter jih opozorijo na kršitev.
4.2.1 OBVEŠČENOST NACIONALNIH PARLAMENTOV
Nacionalne parlamente se od uveljavitve PEU vključuje v obveščanje s strani institucij EU,
ker so "politične elite že zgodaj ugotovile, da bi lahko izločitev nacionalnih parlamentov iz

neposrednega procesa oblikovanja in sprejemanja pravnih aktov ter politik te organizacije
ogrozila legitimnost njenih institucij in izzvala odpor državljanov in javnosti zoper to
organizacijo." (Kocjančič, 2005, str. 17).
Vlade so zaradi svoje aktivne vloge v zakonodajnih postopkih v institucijah EU znane kot
"informacijski" posredniki, zato so bili nacionalni parlamenti v preteklosti odvisni zgolj od
informacij, ki so jim jih posredovale vlade. Z namenom zmanjšanja demokratičnega
deficita in večje aktivnosti nacionalnih parlamentov v zakonodajnih postopkih si je EU
prizadevala za boljšo obveščenost nacionalnih parlamentov, ne glede na razmerja, ki jih
imajo s svojimi vladami.46
Pravočasno posredovane informacije so za nacionalne parlamente ključnega pomena. Če
nacionalni parlamenti niso obveščeni o zadevah EU, ne morejo oblikovati svojega stališča.
Pravočasna obveščenost parlamenta je pogoj za izvajanje doslednega (ex ante) nadzora
nad delom vlade.
Posebej velja omeniti neformalni mehanizem, t. i. "Barrosovo pobudo" ali "politični
dialog". Komisija je namreč leta 2006 vzpostavila neposredni politični dialog z nacionalnimi
parlamenti. Ta pobuda je predvidela pošiljanje vseh dokumentov Komisije neposredno
nacionalnim parlamentom. Slednji pa so bili pozvani, da se odzovejo, opravijo vsebinsko
razpravo o osnutku zakonodajnega akta in svoje pripombe posredujejo Komisiji ter tako
prispevajo k izboljšanju postopka oblikovanja politik Unije.
Politični dialog se od postopka nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti, ki ga
omogoča Protokol o uporabi načela subsidiarnosti in sorazmernosti, razlikuje v tem, da se
prvi mehanizem nanaša na politično zavezo Evropske komisije. Pri drugem pa gre za
pravne določbe iz Pogodb in priloženih Protokolov.
4.2.2 SPOŠTOVANJE NAČELA SUBSIDIARNOSTI
Nacionalni parlamenti so postali "varuhi" nadzora nad spoštovanjem načela subsidiarnosti,
ki učinkuje kot nadzor nad izvajanjem pristojnosti Unije in preprečuje morebitno
prekomerno poseganje v pristojnosti držav članic.

46

Določbe v Deklaraciji o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, sprejeta k PEU, in Protokolu o vlogi
nacionalnih parlamentov v EU, ki je priložen Amsterdamski pogodbi (1997).
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Posebna novost je uvedba mehanizma zgodnjega opozarjanja, ki ga posebej določa
Protokol št. 2.47 Nacionalni parlamenti lahko v zgodnji fazi zakonodajnega postopka
presojajo skladnost osnutkov zakonodajnih aktov EU z načelom spoštovanja načela
subsidiarnosti in posredujejo obrazložena mnenja. Ponovno velja opozoriti, da se presoja
le dokumente s področja deljenih pristojnosti. Postopek je znan tudi kot postopek z
"rumenim ali oranžnim kartonom."48
4.2.3 POLITIČNI NADZOR
EUROJUSTA

EUROPOLA

IN

OCENJEVANJE

DEJAVNOSTI

"Lizbonska pogodba je napravila nov, pomemben korak k resnični vzpostavitvi območja

svobode, varnosti in pravice, a ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic in različnih
pravnih sistemov ter izročil držav članic. Območje svobode, varnosti in pravice obsega štiri
sklope politik: politike glede mejne kontrole, azila in priseljevanja; pravosodno
sodelovanje v civilnih zadevah, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko
sodelovanje." (Vatovec et al., 2010, str. 135). Lizbonska pogodba je na tem področju
uvedla številne organizacijske in institucionalne spremembe.
Med organizacijske prištevamo dejstvo, da so vse notranje politike v PDEU urejene na
enem mestu. Območje svobode, varnosti in pravice je urejeno v enem naslovu,
sestavljenem iz petih poglavij. Med institucionalne spremembe se uvrščajo pridobljene
pristojnosti nekaterih institucij EU in drugih akterjev, med katere spadajo tudi nacionalni
parlamenti. Nacionalni parlamenti skrbijo, da se načelo subsidiarnosti upošteva v
zakonodajnih predlogih in pobudah49 v skladu s Protokolom o uporabi načel subsidiarnosti
in sorazmernosti (69. člen PDEU).
Nacionalni parlamenti v okviru območja svobode, varnosti in pravice (12. člen PEU)
sodelujejo v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik EU na tem področju ter so vključeni
v politični nadzor Europola in ocenjevanje dejavnosti Eurojusta (85. in 88. člen PDEU).
Nacionalni parlamenti in Evropski parlament so obveščeni o vsebini in rezultatih
ocenjevanja izvajanja politik, ki jih pripravijo države članice v sodelovanju s Komisijo (70.
člen PDEU).
4.2.4 POSTOPKI ZA SPREMEMBO TEMELJNIH POGODB
PEU razširja pravice nacionalnih parlamentov v postopkih za spremembo temeljnih
Pogodb (48. člen PEU). Postopka sta dva, in sicer redni in poenostavljeni postopek.

47
48
49

Opisan v nadaljevanju.
Postopek je podrobneje opisan v nadaljevanju.
V skladu s poglavjem 4. in 5., tj. v poglavju Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in Policijsko
sodelovanje.
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V okviru rednega postopka za spremembo temeljnih pogodb lahko vlada vsake države
članice, Evropski parlament ali Komisija Svetu predlagajo spremembo temeljnih Pogodb.
Namen teh predlogov je povečanje ali zmanjšanje pristojnosti, ki so na Unijo prenesene s
Pogodbama. Svet prejete predloge posreduje Evropskemu svetu in o njih uradno obvesti
nacionalne parlamente.
Če Evropski svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Komisijo z navadno večino
sprejme sklep o preučitvi predlaganih sprememb, predsednik Evropskega sveta skliče
Konvencijo predstavnikov nacionalnih parlamentov, voditeljev držav ali vlad držav članic,
Evropskega parlamenta in Komisije. Nacionalni parlamenti so o nameri sprememb
temeljnih pogodb obveščeni. "Z uradnim obvestilom o predlogih sprememb nacionalnim
parlamentom se njihovo dejavno vključevanje preseli v zgodnejšo fazo." (Vatovec et al.,
2010, str. 37).
Evropski svet se lahko ne odloči sklicati Konvencije v primeru, da obseg predlaganih
sprememb tega ne opravičuje. V tem primeru Evropski svet določi mandat konference
predstavnikov vlad držav članic, ki jo skliče predsednik Sveta. Po sprejetem sporazumu oz.
soglasju o spremembah teh pogodb začnejo spremembe veljati šele, ko jih ratificirajo vse
države članice v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Če štiri petine držav članic pogodbo
ratificira v dveh letih po podpisu Pogodbe, ena ali dve državi pa imata težave v postopku
ratifikacije, zadevo obravnava Evropski svet (48. člen PEU).
Novost določbe je, da so nacionalni parlamenti obveščeni o nameri sprememb temeljnih
pogodb ter so v postopek neposredno vključeni z vabilom na sodelovanje v Konvenciji
predstavnikov nacionalnih parlamentov, voditeljev držav in vlad, Evropskega parlamenta
in Komisije. Konvencija nima pristojnosti sprejemanja odločitev in sprejeti predlogi tudi
niso dokončni. Konvencija ne določa natančne zasedbe udeležbe s strani nacionalnih
parlamentov. Po drugi strani pa se Konvencije lahko tudi ne skliče, kar pomeni, da se
udeležbo poslancev iz nacionalnih parlamentov lahko "zaobide".
"Lizbonska pogodba vpelje še dve vrsti poenostavljenih revizijskih postopkov50 z namenom

pospešitve postopka spreminjanja pogodb za manjše, postopkovne ali bolj tehnične
spremembe." (Vatovec et al., 2010, str. 38). Pri teh spremembah se pristojnosti Unije ne
povečujejo ali zmanjšujejo, ampak gre le za manjše tehnične spremembe Pogodb.
Vključenost nacionalnih parlamentov v tem postopku je lahko le posredna, in sicer preko
vlade, ki sodeluje kot predlagateljica sprememb pogodb.
Med prvo vrsto poenostavljenih revizijskih postopkov uvrščamo "spremembe vseh ali
nekaterih določb tretjega dela PDEU o notranjih politikah in ukrepih Unije" (48/6. člen

50

PEU sicer v členu 48(1) govori o "poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb" in pod tem naslovom
omenja tri revizijske postopke, vendar pa iz njihove vsebine izhaja splošna razdelitev na dve vrsti
poenostavljenih postopkov.
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PEU). Predlagatelji51 lahko Evropskemu svetu predložijo spremembo vseh ali nekaterih
določb tretjega dela PDEU o notranjih politikah in ukrepih Unije. Evropski svet lahko
sprejme sklep o spremembi vseh ali nekaterih določb in odloča soglasno, po posvetovanju
z Evropskim parlamentom in Komisijo. Glede institucionalnih sprememb na monetarnem
področju pa se posvetuje še z Evropsko centralno banko. Sklep začne veljati, ko ga
potrdijo države članice v skladu s svojimi ustavnimi pravili.
Pri tem postopku se nacionalnih parlamentov posebej ne obvešča, prav tako te
spremembe ne terjajo sklica Konvencije niti sklica konference predstavnikov vlad držav
članic. Nacionalni parlamenti se vključijo v zadnji fazi, ko sklep potrdijo države članice v
skladu s svojimi ustavnimi pravili.
Druga vrsta poenostavljenih postopkov vsebuje t. i. premostitvene klavzule ali passarelle.
Poznamo dve vrsti premostitvenih klavzul, in sicer "posebne" premostitvene klavzule, ki
imajo "določen namen" in so jih vsebovale že pretekle Pogodbe in so se uporabljale z
namenom povečanja učinkovitosti delovanja EU, in "splošne" premostitvene klavzule, ki so
posebna novost PEU in PDEU.
PEU vsebuje dve "splošni" premostitveni klavzuli. Prva premostitvena klavzula omogoča
na določenem področju odločanje s kvalificirano večino namesto soglasja. Druga pa
omogoča, da se osnutek zakonodajnega akta obravnava po rednem namesto po
posebnem zakonodajnem postopku.
Evropski svet lahko sprejme sklep, s katerim Svet pooblašča, da na določenem področju
odloča s kvalificirano večino in ne soglasno. Izjema velja na posebej občutljivih področjih,
kot sta vojaško in obrambno področje. Evropski svet prav tako lahko sprejme sklep, s
katerim Svetu naloži uporabo rednega zakonodajnega postopka namesto posebnega
zakonodajnega postopka. Evropski svet mora takšne pobude posredovati v mnenje
nacionalnim parlamentom. Nacionalni parlament ima od dneva prejema pobude na voljo
šest mesecev, da se opredeli do pobude. Če nacionalni parlament pobudi nasprotuje,
Evropski svet sklepa ne more sprejeti. Evropski svet o obeh premostitvenih klavzulah
odloča soglasno, in sicer po odobritvi Evropskega parlamenta, ki odloča z večino svojih
članov (48/7. člen PEU).
Nacionalni parlamenti imajo v tem postopku pravico do veta, ki omogoča zaustavitev
postopka. Vsi nacionalni parlamenti imajo možnost uveljavitve veta in en sam parlament
lahko zaustavi postopek. Vprašanje, ki se zastavlja, je, kako urediti vprašanje veta v
dvodomnih parlamentih. Določba posebej ne izpostavlja domov, pač pa le določa, da ima
parlament možnost do nasprotovanja.
Izjeme pri uporabi "splošnih" premostitvenih klavzul se v tem členu nanašajo na odločanje
o vojaških in obrambnih zadevah, vendar "[Č]len 353 PDEU vsebuje še dodatne štiri
51

Vlade držav članic, Evropski parlament ali Komisija.
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izjeme, za katere se "splošna" premostitvena klavzula ne uporablja: za določitev sistemov
virov lastnih sredstev in izvedbenih ukrepov, za določitev večletnega finančnega okvira, za
t. i. klavzulo o fleksibilnosti iz člena 352 PDEU in pri odločitvi glede mirovanja nekaterih
pravic, ki izhajajo iz članstva EU." (Vatovec et at., 2010, str. 40). V teh izjemah nacionalni
parlamenti niso vključeni v obveščanje in postopke in nimajo možnosti veta.
V postopku sprejemanja odločitev po posebnem postopku na področju družinskega prava
s čezmejnimi posledicami imajo pri "posebnih" premostitvenih klavzulah nacionalni
parlamenti možnost uporabe veta. Svet lahko na predlog Komisije sprejeme sklep za
opredelitev tistih vidikov družinskega prava s čezmejnimi posledicami, ki so predmet
aktov, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku. Svet odloča soglasno po
posvetovanju z Evropskim parlamentom. Tak predlog se posreduje nacionalnim
parlamentom, in če slednji izrazijo pridržek v roku šestih mesecev od dneva prejetega
uradnega obvestila, se sklepa ne sprejme (81/3. člen PDEU).
Razlika med omenjeno "splošno" in "posebno" premostitveno klavzulo je ta, da odločitev
pri "posebni" premostitveni klavzuli sprejema Svet in ne Evropski svet. Predlog poda
Komisija, Svet pa se z Evropskim parlamentom le posvetuje in ne potrebuje njegove
odobritve (48. člen PEU). Nacionalni parlamenti imajo možnost uveljavitve veta ter
posledično največji vpliv v zaključni fazi postopka, ko lahko postopek zaustavijo.
"Posebne" premostitvene klavzule se pojavijo še na področju okolja (192/2. PDEU) in
skupne zunanje in varnostne politike (31/3. člen PEU). Nacionalni parlamenti v teh
postopkih ne sodelujejo.
4.2.5 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI
Vloga nacionalnih parlamentov se v postopkih za članstvo držav v EU ni bistveno
spremenila. Postopki ratifikacije so v državah članicah nujni, v skladu z ustavnimi pravili
držav članic.
Nacionalni parlamenti so obveščeni o prošnjah evropskih držav, ki zaprosijo za članstvo.
Prošnjo za članstvo država prosilka naslovi na Svet, ki odloča soglasno po posvetovanju s
Komisijo in po odobritvi Evropskega parlamenta, ki o tem odloča z večino svojih članov.
Postopek je zaključen, ko se sporazum predloži v ratifikacijo vsem državam pogodbenicam
v skladu z njihovimi ustavnimi pravili (49. člen PEU).
"Zaradi vloge, ki jo imajo parlamenti držav članic z ratifikacijo pristopnih pogodb, je ta

novost najbrž le simboličnega pomena in z ničemer ne izboljšuje oz. spreminja njihove
vloge zakonodajalca." (Vatovec et al., 2010, str. 34). Novost določbe predstavlja uradno
obvestilo, ki je naslovljeno na državo članico, da se seznani s prošnjo o članstvu v EU, in
sicer po tem ko je prosilka oddala prošnjo na pristojne institucije EU.
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4.3

NAČELO SUBSIDIARNOSTI IN SISTEMSKA DOLOČITEV DELJENIH
PRISTOJNOSTI

Pristojnosti držav članic so bile pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe nesistematično
urejene v Pogodbah. Pravna ureditev na tem področju je bila neurejena in nepregledna,
kar je povzročalo bojazen držav članic pred prekomernim prilaščanjem pristojnosti Unije v
škodo držav članic. Razmejitev pristojnosti med Unijo in državami članicami je sedaj jasno
in pregledno urejeno v PEU in PDEU.

Pogodbi prvič izrecno opredeljujeta tri vrste pristojnosti, ki jasno določajo vsebino in
predvsem meje posameznih vrst pristojnosti v EU. Za nacionalne parlamente so
pomembne določbe v PEU, ki določajo načelo za razmejitev pristojnosti, in sicer da države
članice ohranijo vse pristojnosti, ki niso s Pogodbama dodeljene Uniji (4/1. člen PEU), in
je podlaga za domnevo pristojnosti, ki velja v korist držav članic.
5. člen PEU določa, da za razmejitev pristojnosti velja načelo prenosa pristojnosti, za
izvajanje pristojnosti Unije pa veljata načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. V skladu z
načelom pristojnosti Unija deluje le v tistih mejah pristojnostih, ki so jih nanje prenesle
države članice s Pogodbama in za uresničevanje tistih ciljev, ki so prav tako določene s
Pogodbama. Definicija načela subsidiarnosti (5. člen PEU) se glasi, da Unija v skladu z
načelom subsidiarnosti deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in
kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih
ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije. Institucije Unije in nacionalni parlamenti
uporabljajo načelo subsidiarnosti v skladu s Protokolom o uporabi načel subsidiarnosti in
sorazmernosti. Načelo sorazmernosti določa, da ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne
presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Pogodb.
Načeli subsidiarnosti in sorazmernosti ostajata temeljni načeli za določanje razmejitve
pristojnosti med Unijo in državami članicami. Predvsem načelo subsidiarnosti je sedaj
prišlo še bolj do izraza, ker se "opira na delitev pristojnosti na izključne in deljene
pristojnosti." (Grad, 2010, str. 86).
Merila za vsebinsko razmejitev pristojnosti in oblike izvajanja pristojnosti Unije so
natančneje opredeljene v PDEU, ki jasno opredeljuje izključne, deljene in dopolnjujočo
zakonodajne pristojnosti Unije.
Izključna pristojnost EU pomeni, da lahko samo Unija izdaja zakonodajne in sprejema
pravno zavezujoče akte, države članice pa lahko ukrepajo same le, če jih Unija za to
pooblasti, ali za izvajanje aktov Unije (2. člen PDEU). Ta področja so (3. člen PDEU):
• carinska unija,
• določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga,
• monetarna politika držav članic, katerih valuta je euro,
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ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške politike,
skupna trgovinska politika,
sklepanje mednarodnih sporazumov, ki so predvideni v zakonodajnem aktu Unije ali
so potrebni, da se omogoči izvajanje notranje pristojnosti.

Na področjih, ki so opredeljene kot deljene pristojnosti med EU z državami članicami,
lahko tako Unija kot države članice izdajajo zakonodajne in sprejemajo pravno zavezujoče
akte. Države članice izvajajo svojo pristojnost, če Unija svoje pristojnosti ne izvaja. Države
članice ponovno izvajajo svojo pristojnost, če se je Unija odločila, da bo svojo pristojnost
prenehala izvajati (2/2. člen PDEU). Ta področja so (4. člen PDEU):
• notranji trg,
• socialna politika glede vidikov, opredeljenih v tej pogodbi,
• ekonomska, socialna in teritorialna kohezija,
• kmetijstvo in ribištvo, razen ohranjanja morskih bioloških virov,
• okolje,
• varstvo potrošnikov,
• promet,
• vseevropska omrežja,
• energija,
• območje svobode, varnosti in pravice,
• skupna skrb za varnost na področju javnega zdravja glede vidikov, ki so opredeljeni v
PDEU.
Na področju raziskav, tehnološkega razvoja in vesolja ima Unija pristojnost ukrepanja in
izvajanja programov, vendar to izvajanje ne sme ovirati izvajanja pristojnosti držav članic
(4/3. člen PDEU). Na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ima Unija
prav tako pristojnost ukrepanja in vodenja skupnih politik, ki ne sme ovirati izvajanja
pristojnosti držav članic (4/4. člen PDEU).
Države članice usklajujejo svoje ekonomske politike znotraj Unije. V ta namen Svet
sprejema ukrepe, zlasti širše smernice za te politike (5. člen PDEU). Za države članice, ki
so v evroobmočju, se uporabljajo posebne določbe. Unija lahko podaja pobude na
področju usklajevanja socialnih politik držav članic (5/3. člen PDEU).
Unija je v skladu z določbami PEU pristojna za izvajanje skupne zunanje in varnostne
politike kot tudi za postopno oblikovanje skupne obrambne politike (2/4. člen PDEU).
Unija je pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev in dopolnitev ukrepov držav
članic, ne da bi s tem nadomestila pristojnost držav članic na teh področjih (2/5. člen
PDEU) ali vključevala usklajevanja zakonodaje držav članic. Takšni ukrepi se nanašajo na
(6. člen PDEU):
• varovanje in izboljšanje človekovega zdravja,
• industrijo,
• kulturo,
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turizem,
izobraževanje, poklicno usposabljanje, mladino in šport,
civilno zaščito,
upravno sodelovanje.

4.4

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROTOKOLA O VLOGI NACIONALNIH
PARLAMENTOV V EVROPSKI UNIJI

Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji povzema vsebinske predloge, ki
jih je vsebovala že Pogodba o Ustavi za Evropo, v nekaterih točkah pa se razlikuje od
protokola, ki je bil priložen Amsterdamski pogodbi. Uvodno besedilo ostaja podobno kot v
preteklih Protokolih in določa, da "je način nadzora nacionalnih parlamentov nad njihovimi
vladami v zvezi z dejavnostmi Evropske unije predmet vsake ustavne ureditve in prakse
vsake države članice." Nacionalni parlamenti so vabljeni k večjemu vključevanju in
udeležbi pri izražanju mnenj o osnutkih zakonodajnih aktov Evropske unije in drugih
vprašanjih, ki so zanje posebnega pomena.
"V tem protokolu je natančneje določeno, na kakšen način lahko nacionalni parlamenti
prispevajo k "dobremu delovanju Unije", ki ga predvideva 12. člen PEU." (Bergant, 2008,
str. 266). Protokol ureja dve vsebinski poglavji, in sicer obveščanje nacionalnih
parlamentov in medparlamentarno sodelovanje.
Evropska komisija nacionalnim parlamentom neposredno posreduje dokumente o
posvetovanju (zelene in bele knjige ter sporočila) kot tudi letni zakonodajni program in
druge instrumente zakonodajnega načrtovanja ali politične strategije. Nabor posredovanih
dokumentov se je razširil na "letni zakonodajni program in vse druge instrumente
zakonodajnega načrtovanja ali politične strategije." (1. člen Protokola št. 1). Omenjene
dokumente prejmeta tudi zakonodajalca Unije – Evropski parlament in Svet. Novost
določbe je, da so nacionalni parlamenti o dokumentih obveščeni neposredno in istočasno
kot ostale institucije EU.
Protokol natančneje pojasnjuje način posredovanja dokumentov nacionalnim
parlamentom in uvaja enostavno obliko razpošiljanja dokumentov, in sicer se osnutki
zakonodajnih aktov hkrati posredujejo nacionalnim parlamentom, Evropskemu parlamentu
in Svetu (2. člen Protokola št. 1).
Komisija osnutke zakonodajnih aktov, ki jih predloži sama, posreduje Evropskemu
parlamentu, Svetu in nacionalnim parlamentom. Evropski parlament pa svoje predloge
neposredno posreduje nacionalnim parlamentom. Osnutke zakonodajnih aktov, ki jih
predložijo skupina držav članic, Sodišče, Evropska centralna banka ali Investicijska banka,
nacionalni parlamenti prejmejo od Sveta. Nacionalni parlamenti po novem prejmejo tudi
"dnevne rede in rezultate sej Sveta, vključno z zapisniki sej, na katerih je Svet razpravljal
o osnutkih zakonodajnih aktov" (5. člen Protokola št. 1) in letna poročila Računskega
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sodišča (7. člen Protokola št. 1). "Če naj bi bila njihova obveščenost o zadevah EU kar

najboljša in preglednost poslovanja institucij EU zagotovljena, je za nacionalne
parlamente gotovo pomembno, da imajo vpogled tudi v revizijska poročila, ki jih pripravlja
to sodišče." (Šabič, 2005, str. 134).
Nacionalni parlamenti so obveščeni tudi o "posebnih" premostitvenih klavzulah. Evropski
svet mora parlamente obvestiti o pobudi, ki Svet pooblašča, da lahko na določenem
področju odloča s kvalificirano večino namesto soglasja ali pa da osnutek zakonodajnega
akta obravnava po rednem zakonodajnem postopku namesto po posebnem
zakonodajnem postopku (6. člen Protokola št. 1). O tej pobudi se morajo nacionalni
parlamenti izjasniti v šestih mesecih od prejema uradnega obvestila.
Nacionalni parlamenti svoja obrazložena mnenja52 posredujejo predsednikom Evropskega
parlamenta, Sveta in Komisije. Vlade držav članic so o obrazloženih mnenjih obveščene
preko Sveta. V primeru, da osnutek zakonodajnega akta predloži Sodišče, Evropska
centralna banka in Evropska investicijska banka, Svet posreduje obrazloženo mnenje
zadevni instituciji oz. organu. (3. člen Protokola št. 1).

Protokol št. 2 določa 8-tedenski rok, v katerem imajo nacionalni parlamenti v skladu z
notranjimi postopki možnost obravnavati osnutek zakonodajnega akta. Rok začne teči od
dneva, ko je nacionalnim parlamentom dostopen osnutek zakonodajnega akta v uradnih
jezikih Unije, do dne, ko je uvrščen na začasni dnevni red Sveta. Nacionalni parlamenti so
s to določbo vključeni v postopek sooblikovanja zakonodaje, še preden je le-ta sprejeta v
Svetu (4. člen Protokola št. 1). V nujnih primerih, ki so ustrezno utemeljeni, se v teh
osmih tednih ne sme sprejeti noben dogovor o osnutku zakonodajnega akta. V nujnih
primerih pa lahko med uvrstitvijo zakonodajnega osnutka na začasni dnevni red Sveta in
sprejetjem stališča preteče deset dni. Izjeme v nujnih primerih so utemeljene v aktu ali
stališču Sveta.
Drugi del Protokola št. 1 ureja medparlamentarno sodelovanje. Evropski parlament in
nacionalni parlamenti skupaj določijo način spodbujanja učinkovitega in rednega
medparlamentarnega sodelovanja znotraj Evropske unije (9. člen Protokola št. 1). V
nadaljevanju se besedilo osredotoča na delovanje Konference odborov parlamentov
Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), ki je ena izmed glavnih oblik
medparlamentarnega sodelovanja v Uniji. COSAC lahko pripravlja prispevke in z njimi
seznanja Evropski parlament, Svet in Komisijo, spodbuja izmenjavo informacij in najboljših
praks med nacionalnimi in Evropskim parlamentom in organizira medparlamentarne
konference o posebnih temah, zlasti za razpravo o vprašanjih skupne zunanje in
varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko. Kot je bilo določeno
že v prejšnjih protokolih, prispevki konference ne zavezujejo nacionalnih parlamentov in
ne prejudicirajo njihovih stališč. (10. člen Protokola št. 1).

52

Angl. Reasoned opinion.
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4.5

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROTOKOLA O UPORABI NAČEL
SUBSIDIARNOSTI IN SORAZMERNOSTI

Vse institucije so dolžne skrbeti za stalno upoštevanje načel subsidiarnosti in
sorazmernosti (5. člen PEU). Komisija pa ima v tem delu pomembno vlogo, saj mora v
skladu s Protokolom št. 2 opraviti obsežna posvetovanja, kjer se po potrebi upoštevajo
regionalne in lokalne razsežnosti predvidenih ukrepov, preden predlaga zakonodajni akt. V
primeru nujnih izjem pa takšnih posvetovanj ne opravi in navede razloge za takšno
odločitev (1. in 2. člen Protokola št. 2).
Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in spremenjene predloge hkrati
nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije. Nacionalni parlamenti prejmejo akte in
spremenjene osnutke od Evropskega parlamenta in Sveta, ki posreduje akte v imenu
skupine držav članic, Sodišča, Evropske centralne banke in Evropske investicijske banke.
Nacionalni parlamenti prejmejo tudi zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta in
stališča Sveta takoj, ko so sprejeta (4. člen Protokola št. 2).
Osnutki zakonodajnih aktov morajo vsebovati "podrobno izjavo", ki omogoča oceno
skladnosti z načelom subsidiarnosti in sorazmernosti in v kateri so vsebovani predvideni
finančni učinki osnutka, "v primeru direktive pa tudi o posledicah za pravila, ki jih morajo
sprejeti države članice, po potrebi vključno z regionalno zakonodajo." (5. člen Protokola
št. 2). Razlogi, da se cilji lažje uresničujejo na ravni Unije, morajo biti utemeljeni s
kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalci. Pri osnutkih se upoštevajo tudi finančne in
upravne obremenitve vseh akterjev, da so čim manjše in sorazmerne s ciljem, ki se jih želi
doseči.

Protokol št. 2 uvaja mehanizem nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti, v
katerem imajo glavno vlogo parlamenti držav članic. Gre za predhodni (ex ante) in
predvsem politični mehanizem nadzora načela subsidiarnosti. Postopek se imenuje
mehanizem zgodnjega opozarjanja oz. "postopek rumenega in oranžnega kartona".
Postopek daje nacionalnim parlamentom pravico, da izrazijo svoje nestrinjanje glede
skladnosti prejetih osnutkov zakonodajnih aktov z načelom subsidiarnosti. Nacionalni
parlamenti lahko v osmih53 tednih od prejema osnutka zakonodajnega akta pošljejo svoje
obrazloženo mnenje z razlogi, zakaj menijo, da zadevni osnutek ni v skladu z načelom
subsidiarnosti. Obrazložena mnenja se posredujejo predsednikom Evropskega parlamenta,
Sveta in Komisije (6. člen Protokola št. 2). Regionalni parlamenti so vključeni v
posvetovanja z nacionalnimi parlamenti. Predsednik Sveta o prejetem obrazloženem
mnenju obvesti vlade in predlagatelje zakonodajnega osnutka.
Nacionalni parlamenti imajo po dva glasova, razen v primeru dvodomnih parlamentov,
kjer ima vsak dom svoj glas. Če obrazložena mnenja predstavljajo najmanj tretjino vseh
53

V Pogodbi za Ustavo za Evropo je bilo obdobje krajše, in sicer 6 tednov.
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glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom (trenutno 18), potem je treba osnutek
ponovno preučiti. Prag se zniža na četrtino (trenutno 14), če gre za osnutek
zakonodajnega akta s področja svobode, varnosti in pravice. Institucija EU oz.
predlagateljica, ki je pripravila osnutek zakonodajnega akta, se odloči, ali bo osnutek
ohranila, spremenila ali umaknila in bo takšno odločitev utemeljila (7. člen Protokola št.
2). Zaradi "opozorilne" narave je tak ex ante nadzor skladnosti z načelom subsidiarnosti
poznan kot "postopek z rumenim kartonom".
Če prejeta obrazložena mnenja v okviru obravnave rednega zakonodajnega postopka
nacionalnih parlamentov predstavljajo najmanj navadno večino glasov (trenutno 28
glasov), se predlog ponovno preuči in ta postopek se imenuje "oranžni karton" (7/3. člen

Protokola št. 2).
Po preučitvi bo Komisija odločila, ali bo predlog umaknila, ohranila ali spremenila. Če
Komisija osnutek zakonodajnega akta ohrani, mora v obrazloženem mnenju utemeljiti
svojo odločitev, zakaj meni, da je osnutek skladen z načelom subsidiarnosti. To
obrazloženo mnenje bo morala skupaj z obrazloženimi mnenji nacionalnih parlamentov
predložiti zakonodajalcu Unije (tj. Svetu in Evropskemu parlamentu), da jih bo ta
upošteval v postopku. Zakonodajalca bosta pred zaključkom prve obravnave preučila, ali
je zakonodajni predlog združljiv z načelom subsidiarnosti, pri čemer bosta upoštevala
zlasti obrazložitve, ki so jih podali nacionalni parlamenti in so skupne večini njih, ter
obrazloženo mnenje Komisije. Če na podlagi večine, tj. 55 % članov Sveta ali večine
oddanih glasov v Evropskem parlamentu, zakonodajalec meni, da gre za kršitev načela
subsidiarnosti, se osnutka zakonodajnega akt ne obravnava več.
Komisija je vsako leto dolžna Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, Svetu,
nacionalnim parlamentom, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predložiti
poročilo o uporabi načela subsidiarnosti in sorazmernosti (9. člen Protokola št. 2).
Protokol predvideva tudi sodno varstvo načela, saj daje državam članicam in Odboru regij
pravico, da v naknadnem sodnem (ex post) nadzoru vložijo tožbo zaradi kršitve načela
subsidiarnosti na Sodišče EU.
Odbor regij lahko vloži tožbo v zvezi z zakonodajnimi akti v primeru, če je po Pogodbah
predvideno posvetovanje z njim, pa se tega ne opravi.

4.6

MEHANIZEM
ZGODNJEGA
OPOZARJANJA
OPAZOVANJA IN PRAKTIČNE IZKUŠNJE

–

TEORETIČNA

V strokovnih krogih je bilo mogoče zaslediti precej razprav o vplivu nacionalnih
parlamentov na sprejemanje zakonodajnih odločitev na ravni EU ter uvedbe mehanizma
zgodnjega opozarjanja. V nadaljevanju podajamo teoretična opažanja strokovne javnosti
in praktični vidik na uporabo mehanizma zgodnjega opozarjanja v Državnem zboru.
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Čeprav je mehanizem zgodnjega opozarjanja novost v pravu Unije, pa ne gre pa
precenjevati njegovega pomena. Kiiver (2006, str. 153) namreč trdi, "[D]a nacionalni

parlamenti niso potrebovali PEU in PDEU za določitev statusa varuhov načela
subsidiarnosti, saj so imeli od nekdaj možnost izraziti pomisleke glede kršitve načela
subsidiarnosti ter institucije opozarjati na kršitve."
Kar nekaj pravnih strokovnjakov trdi, da PEU in PDEU nacionalnim parlamentom ne
prinašata bistvene moči. Accetto (2010, str. 256) meni, da bo potrebna izjemna odzivnost,
prožnost organizacije dela v nacionalnih parlamentih pri obravnavi istega dokumenta
istočasno v več nacionalnih parlamentih in učinkovito čezmejno usklajevanje z
nacionalnimi parlamenti drugih držav. Pravila glede zahtevanega števila obrazloženih
mnenj v rumenem in oranžnem postopku so po njegovem nekoliko pretirana. Po drugi
strani pa se mehanizem ponuja kot priložnost za "sredstvo sodelovanja v zakonodajnem
postopku, ki bo presegel omejitve formalne šibkosti". Meni tudi, da mehanizem nadzora
načela subsidiarnosti predstavlja neučinkovito obliko pritiska na zakonodajna telesa Unije.
Tudi Raunio (2010, str. 4) pravi, da je bil mehanizem uveden zgolj kot odgovor na
pomanjkanje demokratičnega primanjkljaja ter da gre za razmeroma neškodljiv postopek,
ki ima minimalen vpliv v zakonodajnih postopkih. Po njegovem mnenju je malo verjetno,
da se bo zadostno število parlamentov istočasno strinjalo o neskladnosti osnutka
zakonodajnega akta. Izbor dokumentov za obravnavo je razmeroma majhen, saj se
obravnava le tiste dokumente, ki spadajo v področje deljenih pristojnosti. Trdi tudi, da je
prilaščanje pristojnosti Unije nekako zastarela ideja, saj Komisija vlaga precej napora v
doseganje sprejemljivega soglasja pri oblikovanju zakonodajnega predloga. Če pa bi imeli
nacionalni parlamenti možnost uporabe veta, bi po vsej verjetnosti "blokirali" sprejem
večine predlagane zakonodaje s strani EU. Če nacionalni parlament zavzame drugačno
stališče kot vlada, ki je aktivno sodelovala v dogovorih in oblikovanju osnutka
zakonodajnega akta na Svetu, obstaja verjetnost, da obrazloženo mnenje brez podpore
vlade v nacionalnem parlamentu ne bo sprejeto in se zato tudi ne bodo sprejemala
številčno.
Strokovnjaki so se strinjali, da mehanizem v praksi ne bo pogosto sprožen. Kiiver (2011,
str. 101) ugotavlja, da so pragovi za sprožitev rumenega in oranžnega postopka previsoki,
zato bo potrebna visoka stopnja medparlamentarnega sodelovanja. Uveljavitev Lizbonske
pogodbe je za nacionalne parlamente priložnost, da s preoblikovanjem notranjih
postopkov določijo nove (višje) minimalne standarde obravnavanja zadev EU ter nove
oblike povezovanja parlamentov med seboj.
Postopek obravnave načela subsidiarnosti se v nacionalnih parlamentih izvaja kratek čas54
in je razmeroma nov, vseeno pa lahko izpostavimo nekaj praktičnih izkušenj.
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Dve leti in pol od uveljavitve Lizbonske pogodbe.
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1. Največ kritik, ki se pojavljajo glede spoštovanja načela subsidiarnosti, se nanaša na
moč oziroma nemoč nacionalnih parlamentov na zaključek postopka, ko se doseže
potrebno število glasov za rumeni ali oranžni karton. Mehanizem zgodnjega opozarjanja ni
zakonodajne narave in parlamenti kljub temu, da "igrajo" vlogo nadzornika pri
"preverjanju prekoračitve" pristojnosti Unije, nimajo možnosti veta, saj zakonodajalca le
obvestijo o nestrinjanju z osnutkom zakonodajnega akta.
2. V postopku zgodnjega opozarjanja nacionalni parlamenti nimajo vpliva na vsebino
zakonodajnega akta, kar terja posebno discipliniranost poslancev pri obravnavi načela
subsidiarnosti na sejah parlamentarnih odborov. Ključno vprašanje obravnave načela
subsidiarnosti se osredotoča le na vprašanje prekoračitve pristojnosti Unije na področju
deljenih pristojnosti. Dejanski prispevek nacionalnih parlamentov je, da v obrazloženem
mnenju izrazijo pomislek, da bi se osnutek zakonodajnega akta lahko bolje uredil v
nacionalni zakonodaji oz. na nižjih ravneh, kot na ravni Unije.
3. Načelo subsidiarnosti se v nacionalnih parlamentih obravnava kot politično načelo.
Glavni problem presojanja političnega načela je odsotnost kriterijev, ki bi jasno določili,
kdaj je načelo kršeno.55
4. Nacionalni parlamenti v postopkih obravnavajo le načelo subsidiarnosti in ne načela
sorazmernosti. Institucije EU pa so v skladu s Protokolom o porabi načela subsidiarnosti in
sorazmernosti dolžne skrbeti za stalno spoštovanje obeh načel.
5. Pomemben vidik predstavlja časovni okvir, za katerega je mogoče trditi, da je
prekratek. Nacionalni parlamenti imajo na voljo osem tednov za obravnavo načela
subsidiarnosti in sprejem obrazloženega mnenja. Rok začne teči od dneva prejema
obvestila in ko so jezikovne različice predloga prevedene v vseh 23 uradnih jezikov.
Obravnava terja notranjo koordinacijo med matičnimi delovnimi telesi in pristojnimi
odbori, morebitna usklajevanja znotraj dvodomnih parlamentov in z vlado ter regionalnimi
parlamenti. Opozoriti velja, da institucije EU prejeta obrazložena mnenja, ki so
posredovana po pretečenem 8-tedenskem roku, obravnavajo kot prispevek.
6. Večina nacionalnih parlamentov ne more slediti vsem dejavnostim EU kot tudi ne
obravnavati vseh osnutkov zakonodajnih aktov EU. Države članice imajo različne politične
prioritete, ki se razlikujejo od drugih članic, zato je obravnava zakonodajnih aktov v
nacionalnih parlamentih različno prednostno obravnavana. Za učinkovito delovanje
mehanizma nadzora načela subsidiarnosti v predvidenih rokih je hkratna obravnava v vsaj
desetih nacionalnih parlamentih nujna. Predvsem pa je pravočasna izmenjava informacij
med nacionalnimi parlamenti izrednega pomena. Če so obrazložena mnenja pravočasna,
lahko delujejo kot sistem zgodnjega opozarjanja, če pa so maloštevilna in sprejeta
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Unija lahko deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če države članice ciljev predlaganih
ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči same na nacionalni, regionalno ali lokalni ravni in drugo, da se zaradi
obsega in učinkov predlaganih ukrepov cilji lažje dosežejo na ravni Unije.
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prepozno, je njihov učinek majhen. COSAC, ki je pri koordinaciji testov subsidiarnosti
deloval kot nekakšno infrastrukturno orodje, je predstavljal praktično rešitev pri
osredotočeni obravnavi zakonodajnih aktov.
7. Obravnava in preverjanje skladnosti osnutkov zakonodajnih aktov z načelom
subsidiarnosti zajema le osnutke zakonodajnih aktov, ki spadajo med deljene pristojnosti
in za katere se uporablja redni ali posebni zakonodajni postopek, kar povzroča razmeroma
ozek nabor preverjanja. Preverjanja in obravnave se nanašajo le na prvotne predloge in
ne na dokumente, ki vsebujejo spremembe56 ali dopolnitve Evropskega parlamenta in
Sveta.
8. Stvar vsakega posameznega parlamenta je, katere nacionalne interese bo ščitil in
uveljavljal. Nacionalni parlamenti se poslužujejo različnih oblik medparlamentarne
komunikacije. Nacionalni parlamenti svoje ugotovitve objavijo na IPEX-u in posredujejo
informacijo stalnim predstavnikom nacionalnih parlamentov v Bruslju, opozorila
posredujejo tudi preko dopisov neposredno predsednikom Odborov za zadeve EU in nanje
opozorijo na srečanjih COSAC ali na drugih medparlamentarnih srečanjih. Oblikovanje
"zavezništev" v tako kratkem času ni nemogoče, je pa redko.
9. Če bi želeli nacionalni parlamenti enotno delovati proti zakonodajalcu Unije, bi morali
najprej poenotiti poimenovanja oz. razumevanje pojma obrazloženih mnenj. Treba je ločiti
med obrazloženim mnenjem in prispevkom. Medtem, ko se prvi nanaša na kršitev načela
subsidiarnosti, gre pri drugem za podajanje vsebinskih pripomb v okviru političnega
dialoga. Protokol določa, da nacionalni parlament v primeru kršitve načela subsidiarnosti
pošlje obrazloženo mnenje institucijam EU. Obrazloženo mnenje je negativno in vsebuje
jasen vzrok kršitve oz. neskladnosti z načelom subsidiarnosti. Isto poimenovanje, a
različna praktična vrednost obrazloženih mnenj ne omogoča optimalne izrabe danega
mehanizma. Problem se pojavi, ko je v okviru rednega zakonodajnega postopka potrebna
"najmanj navadna večina glasov".57 Navadna večina glasov pomeni, da mora biti število
"negativnih" obrazloženih mnenj več kot "pozitivnih." Ker nacionalni parlamenti institucije
EU obveščajo tudi o "pozitivnih" vidikih obravnavanega zakonodajnega akta, bi to lahko
dejansko pomenilo, da vsako "pozitivno" obrazloženo mnenje izniči vpliv "negativnega"
obrazloženega mnenja.
10. Praksa kaže, da so zahteve za doseganje zadostnega števila glasov za začetek
postopka "rumenega ali oranžnega kartona" zastavljene previsoko. V EU je 27 držav
članic, od tega jih ima 14 enodomen, 13 pa dvodomen parlamentarni sistem. Teoretično
je za dosego 18 glasov potrebnih najmanj 9 dvodomnih parlamentov. Število glasov je
težko doseči zaradi neusklajene in ne hkratne obravnave zakonodajnih predlogov v
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Besedilo v 2. členu Protokolu št. 2 določa "svoje spremenjene osnutke/predloge" predlagatelja, ki jih
posreduje skupaj z osnutki zakonodajnih aktov.
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Člen 7/3 Protokola št. 2 je napačno preveden v slovenski jezik. Pravilno se glasi "najmanj navadno večino
vseh glasov" in ne "najmanj tretjino vseh glasov".
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nacionalnih parlamentih. Zaradi različno zastavljenih političnih prioritet in večjega
praktičnega učinka so nacionalni parlamenti bolj zainteresirani za podajanje vsebinskih
pobud v začetni fazi oblikovanja zakonodajnega predloga v okviru političnega dialoga.

4.7

SODNI NADZOR NAD UPOŠTEVANJEM NAČELA SUBSIDIARNOSTI

Sodišče EU je pristojno za odločanje o tožbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti z
zakonodajnim aktom, ki jih po členu 263. PDEU država članica vloži v imenu nacionalnega
parlamenta. Nacionalni parlamenti lahko podajo pobudo za začetek postopka vložitve
tožbe na Sodišče EU v roku dveh mesecev od objave akta. Države članice pred Sodiščem
EU zastopa vlada in vodi postopek v imenu nacionalnega parlamenta.
Odbor regij lahko vloži tožbo na Sodišče EU v zvezi z zakonodajnimi akti, za sprejetje
katerih je bilo v PDEU predvideno posvetovanje z njim.
Nacionalni parlamenti so pridobili pravico do naknadnega nadzora, ki terja notranje
posodobitve postopkov. Postopek zahteva učinkovit mehanizem za nadzor nad sprejeto
zakonodajo EU in v primeru začetka obravnave hiter odziv tako v parlamentu kot na vladi.
Strokovne službe parlamenta morajo zagotavljati usklajeno koordinacijo med obravnavo
na parlamentarnih sejah in postopkih ter uskladitvi postopkov in gradiva z vlado, ki
zastopa državo na Sodišču EU.
"Dosedanja sodna praksa o tožbah glede uporabe načela subsidiarnosti je skromna."
(Kocjančič, 2005, str. 54). Razlog je lahko ta, da je načelo subsidiarnosti politično in
pravno načelo ter zato ni enostavno za presojo. "Če bi Sodišče EU načelo subsidiarnosti

presojalo npr. z vidika učinkovitosti, bi moralo za podlago vzeti zahtevne kvantitativne in
kvalitativne ocene, ki bi dokazovale, katera raven je učinkovitejša za opravljanje določenih
nalog." (Šabič in Longar Rejec, 2003, str. 88).
Omenimo lahko dve sodbi Sodišča EU, ki prikazujeta, kako je Sodišče EU obravnavalo
načelo subsidiarnosti. Z načelom subsidiarnosti se je prvič obsežneje ukvarjalo v zadevi
Working time Directive.58 Velika Britanija je izpodbijala sprejem direktive, ker naj bi bilo
kršeno načelo subsidiarnosti na podlagi uporabe napačne pravne podlage. Predlog je
zagotavljal ukrepe za zagotavljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu, ki jih je Velika
Britanija zaradi praktične narave zavračala in se zavzemala, da bi se sprejela ustreznejša
pravna podlaga, ter trdila, "[D]a naj bi iz samega ozadja sprejemanja akta nikjer ne

izhajalo, da je koristneje, če je akt izdan na ravni Skupnosti. Sodišče je argument gladko
zavrnilo, saj je menilo, da je Svet upravičeno sprejel pravni akt, s katerim je želel stopnjo
varnosti še nadgraditi in harmonizirati pravo na tem področju, kljub temu da mu je
določba 118a člena PES dopuščala le sprejem "minimalnih zahtev" v zvezi z varstvom
pravic delavcev. Sodišče bo navadno uporabilo dva testa, in sicer test utemeljenosti, ki
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Zadeva C-233/94, Germany v. European Parliament and Council, z dne 25. 5. 2012.
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mora pokazati, da ukrepa morejo zadovoljivo doseči države članice, in test učinkovitosti, s
katerim se dokaže, da tak cilj lažje doseže Skupnost." (Grilc, 2001, str 141).
O Uredbi o mobilnem gostovanju59 se je Sodišče EU konkretneje opredelilo do načela
subsidiarnosti in sorazmernosti. Zakonodajalec Unije se je z namenom nemotenega
delovanja notranjega trga in preprečitve izkrivljanja konkurence med operaterji mobilnih
omrežij odločil z uredbo oblikovati skupno ureditev, s katero je želel uravnavati (znižati)
cene za uporabnike mobilnih omrežij za storitve gostovanja. Zakonodajalec je namreč
ugotovil, da obstaja občutna soodvisnost med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami
za storitve gostovanja ter da razmerje med stroški in ceno gostovanja ni takšno, kot bi
vladalo na konkurenčnih trgih. Vodilni operaterji mobilne telefonije (Vodafone, Telefonica
O2, T-Mobile in Orange) so na Vrhovno sodišče Anglije in Walesa vložili tožbo ter
izpodbijali veljavnost uredbe iz treh razlogov, in sicer da omenjena uredba nima ustrezne
pravne podlage ter da sta kršeni načeli sorazmernosti in subsidiarnosti. Nacionalno
sodišče je dovolilo vložitev tožbe, odločanje prekinilo in Sodišču EU v predhodno odločanje
predložilo vprašanje ali lahko Unija na podlagi obstoječega pravnega reda uravnava cene
pogovorov na podlagi 95. člena PES, in če lahko, v kolikšnem obsegu in pod kakšnimi
pogoji oz. ali sta bili v konkretnem primeru kršeni načeli sorazmernosti oz. subsidiarnosti.
Sodišče EU je v predhodni odločbi presodilo, da je dejanski namen uredbe izboljšati
delovanje notranjega trga, zato jo je Unija lahko sprejela na podlagi 95. člena PES. Člen
dovoljuje sprejemanje zakonodajnih ukrepov za harmonizacijo zakonodaje držav članic v
primeru, da zakonodajno neskladje lahko ovira delovanje notranjega trga. Glede načela
subsidiarnosti je ugotovilo, da je cilje lažje doseči na ravni Skupnosti, zato je bilo
omenjeno ukrepanje na ravni EU potrebno in nujno. V povezavi z načelom sorazmernosti
pa je ugotovilo oz. na podlagi ocene učinka Komisije presodilo, da so sprejete omejitve, ki
so opredeljene v uredbi primerne in upravičene zaradi cilja zaščite varstva potrošnikov.
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Zadeva C-58/8, Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal
Communications Services Ltd proti Secretary of State of Business, Enterprise and Regulatory Reform v zvezi z
Uredbo (ES) št. 717/2007, z dne 29. 7. 2012.
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5 NAČELO SUBISDIARNOSTI V INSTITUCIJAH EU
Načelo subsidiarnosti zagotavlja, da se na področjih, ki niso v izključni pristojnosti Unije,
odločitve sprejemajo kar se da najbližje državljanom, torej na lokalni, regionalni ali
nacionalni ravni. Unija ukrepa le, če se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov cilji
lažje dosežejo na ravni EU.
Največji izziv predstavlja vprašanje kriterijev koristnosti oz. meril v definiciji člena 5 PEU.
Splošni merili, kot sta "če in kolikor države ne morejo zadovoljivo doseči" in "lažje
dosežejo na ravni Unije", sta preveč splošni in zato težko izmerljivi.
Ker so institucije Unije v skladu z določbami PEU in PDEU dolžne skrbeti za "stalno
spoštovanje" načel subsidiarnost in sorazmernosti, so prilagodile svoje poslovnike60,
pravila in navodila za izvajanje notranjih postopkov v zvezi z obravnavo načela
subsidiarnosti in obrazloženih mnenj, ki jim jih posredujejo nacionalni parlamenti v
primeru kršitve načela v postopku zgodnjega mehanizma opozarjanja. V obravnavo
predhodnega (ex ante) in naknadnega (ex post) nadzora so vključeni Evropski parlament,
Evropska komisija, Svet, Odbor regij in Sodišče EU.

5.1

EVROPSKI PARLAMENT

Marca 2009 je Odbor Evropskega parlamenta za ustavne zadeve (AFCO) v Evropskem
parlamentu objavil poročilo o odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi
parlamenti ter opredelil smernice za izvajanje funkcij glede novih pristojnosti v postopkih
obravnave načela subsidiarnosti, ki jih Pogodbi pripisujeta Evropskemu parlamentu.61
Evropski parlament je novembra 2009 spremenil in dopolnil svoj Poslovnik. Oblikoval je
notranje postopke za ustrezno distribucijo obrazloženih mnenj in prispevkov s strani
nacionalnih parlamentov ter določil kriterije za razločevanje med obrazloženimi mnenji in
prispevki,62 se zavezal k prevajanju obrazloženih mnenj v uradne jezike in aktivnemu
sodelovanju s stalnimi predstavniki nacionalnih parlamentov.
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Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe so se institucije EU, ki neposredno sodelujejo v postopkih spoštovanja
načela subsidiarnosti in v mehanizmu zgodnjega opozarjanja, uskladile o skupnih praktičnih usmeritvah in
napotkih glede sprejemanja in pošiljanja dokumentov ter medsebojnega obveščanja.
61
Več: Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. maja 2009 o razvoju odnosov med Evropskim parlamentom
in nacionalnimi parlamenti v skladu z Lizbonsko pogodbo (2008/2120(INI)), P6_TA (2009)0388).
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Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) je opredelil definicijo obrazloženega mnenja, in
sicer obrazloženo mnenje se nanaša izključno na ugotovljeno kršitev načela subsidiarnosti, vsebuje razloge o
kršitvi in je posredovano v okviru 8-tedenskega roka. Vsi ostali dokumenti, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se
prištevajo med prispevke, četudi se imenujejo obrazloženo mnenje. Prispevki se praviloma obravnavajo v
okviru političnega dialoga neposredno s Komisijo.
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Evropski parlament glede spoštovanja načela subsidiarnosti deluje v skladu s členom 2
Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti in členom 3 Protokola o vlogi
nacionalnih parlamentov. Pregled spoštovanja načela subsidiarnosti se obravnava skladno
s členoma 38a in 130(4) Poslovnika Evropskega parlamenta (v nadaljevanju Poslovnika
EP) in internimi splošnimi navodili.
V Evropskem parlamentu skladnost osnutkov zakonodajnih aktov z načelom subsidiarnosti
obravnava "specializirani" odbor, ki je pristojen za posamezne zakonodajne dosjeje, in
Odbor za pravne zadeve (JURI)63. Slednji lahko v skladu s Poslovnikom EP pripravi
priporočilo za obravnavo kateregakoli osnutka zakonodajnega akta na pristojnem odboru.
Postopek poteka tako, da Oddelek za sprejem in distribucijo dokumentov v Evropskem
parlamentu razloči med prejetimi obrazloženimi mnenji in prispevki ter jih posreduje
pristojnim odborom v obravnavo.
Obrazložena mnenja se posreduje pristojnemu odboru in Odboru za pravne zadeve (JURI)
(38a člena Poslovnika EP). Slednji jih pregleda in ugotovi, ali zadostujejo kriterijem
obrazloženega mnenja, in jih posreduje v prevajanje v vse uradne jezike EU (z izjemo
galščine in malteščine)64, prevajanje pa se zagotovi v osmih delovnih dneh. Prevedena
obrazložena mnenja se posredujejo vsem članom pristojnega odbora. Postopek obravnave
obrazloženih mnenj na pristojnih odborih se prične po izteku 8-tedenskega roka, razen v
nujnih primerih, kot je to določeno v členu 4 Protokola št. 1, ko odbor preide na končno
glasovanje o kršitvi načela subsidiarnosti pred pretekom osmih tednov (38a člen
Poslovnika EP).
Če je prag v postopku "rumenega kartona" dosežen, Evropski parlament ne bo sprejel
odločitve, dokler se zakonodajalec, ki je akt predlagal, ne izjasni, ali bo predlog ohranil,
spremenil ali umaknil. V okviru rednega zakonodajnega postopka in sprejeti navadni večini
obrazloženih mnenj pristojni odbor po obravnavi obrazloženih mnenj in zaslišanju Komisije
ter Odbora za pravne zadeve Evropskemu parlamentu priporoči, ali naj predlog zavrne na
podlagi kršitve načela subsidiarnosti, ali pa Parlamentu predloži drugo priporočilo, ki lahko
vključuje predloge sprememb v zvezi s spoštovanjem načela subsidiarnosti. Odbor za
pravne zadeve poda svoje mnenje k takšnemu priporočilu. Priporočilo se obravnava na
plenarnem zasedanju. Če je priporočilo za zavrnitev predloga sprejeto z večino oddanih
glasov poslancev, predsednik Evropskega parlamenta razglasi, da je postopek končan. Če
parlament predloga ne zavrne, se postopek nadaljuje ob upoštevanju vseh priporočil, ki
jih je odobril Parlament (38a člen Poslovnika EP).
Prispevki se obravnavajo posebej (130/4. člen Poslovnika EP). Ko Evropski parlament
prejme prispevek, ga posreduje Enoti za zakonodajni dialog,65 ki ga nato posreduje
63
64
65

The Legal Affairs Committee (JURI).
Sklep Konference predsednikov odborov, december 2010 PE 439.810rev2.
Legislative Dialoge Unit.
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strokovnim službam pristojnega parlamentarnega odbora. Omenjene službe poskrbijo za
distribucijo predsedniku pristojnega Odbora in poročevalcu. Prispevkov se ne prevaja v
uradne jezike EU, pač pa se posreduje delovna verzija dokumenta v originalnem jeziku in
morebiten prevod, ki ga je že zagotovil nacionalni parlament. Prevajanje v določeno
jezikovno različico se zagotovi le na podlagi posebne zahteve predsednika Odbora ali
poročevalca. Prispevek se obravnava le na pristojnem odboru.
Strokovne službe parlamentarnih odborov, politične stranke in ostali zainteresirani
tedensko prejemajo seznam vseh prejetih obrazloženih mnenj in prispevkov, ki jim ga
posreduje Direktorat za odnose z nacionalnimi parlamenti v Evropskem parlamentu.
Po podatkih66 Evropskega parlamenta je bilo v letu 2011 nacionalnim parlamentom
posredovano 156 osnutkov zakonodajnih aktov s področja deljenih pristojnosti. Evropska
Komisija je predlagala 155 osnutkov zakonodajnih aktov, 1 osnutek zakonodajnega akta
pa je predlagal Svet. Evropski parlament je v letu 2011 prejel 76 obrazloženih mnenj in
463 prispevkov.67
Tabela 1: Število prejetih dokumentov - Evropski parlament v letih 2010, 2011 in 2012

2010

2011

Dokumenti, ki spadajo med
deljene pristojnosti

82

156

2012 (do meseca
maja)
43

Prejeta obrazložena
mnenja

41

76

30

299

463

41

Prejeti prispevki

Vir: Evropski parlament (2012)68
Tabela 2: Število obravnavanih obrazloženih mnenj in prispevkov na pristojnih odborih
- Evropski parlament69 v letih 2010, 2011 in 2012

Pristojni odbor

Obrazložena
mnenja
2010

Obrazložena
mnenja
2011

AGRI - Odbor
za kmetijstvo
in razvoj
podeželja

21

3

LIBE - Odbor

8

8

66
67

68
69

Obrazložena
mnenja
2012

7

Prispevki

Prispevki

Prispevki

2010

2011

2012

51

46

64

61

8

Podatki Enota za zakonodajni dialog (Legislative Dialoge Unit), z dne 20. 6. 2012.
Največ obrazloženih mnenj je prejel COM(2011)121: CCCTB, in sicer 9 obrazloženih mnenj (kar predstavlja
13 glasov; za začetek postopka rumenega kartona je potrebnih 18 glasov) in 5 prispevkov.
Podatki posredovani 26. 6. 2012.
Seznam
parlamentarnih
odborov:
http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/parliamentarycommittees.html, dostopno 25. 7. 2012.
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za
državljanske
svoboščine,
pravosodje in
notranje
zadeve
ECON - Odbor
za ekonomske
in monetarne
zadeve
JURI - Odbor
za pravne
zadeve
TRAN - Odbor
za promet in
turizem

6

22

2

68

74

1

2

15

1

19

39

1

1

5

15

28

1

PECH - Odbor
za ribištvo

1

0

6

17

CULT - Odbor
za kulturo in
izobraževanje

1

0

4

10

DEVE - Odbor
za razvoj

0

0

3

1

BUDG - Odbor
za proračun
ENVI - Odbor
za okolje,
javno zdravje
in varnost
hrane
ITRE - Odbor
za industrijo,
raziskave in
energetiko

0

0

0

0

3

1

FEMM - Odbor
za pravice
žensk in
enakost spolov

8

21

33

21

4

19

46

1

0

0

12

EMPL - Odbor
za
zaposlovanje
in socialne
zadeve

0

4

4

18

8

IMCO - Odbor
za notranji trg
in varstvo
potrošnikov
INTA - Odbor
za mednarodno
trgovino

0

11

5

41

0

0

4

3

REGI - Odbor
za regionalni
razvoj

0

1

4

36

12

7

AFET - Odbor
za zunanje
zadeve

59

3

CONT - Odbor
za proračunski
nadzor
Skupaj

41

76

30

299

463

41

Vir: Evropski parlament (2012)70
Tabela 3: Število posredovanih obrazloženih mnenj in prispevkov nacionalnih
parlamentov - Evropski parlament v letih 2010 in 2011
Država

Avstrija

Parlamentarni
sistem

Obrazložena
mnenja
2010

Dvodomen

1

Dvodomen

2

Obrazložena
mnenja
2011

Prispevki

Prispevki

2010

2011

11

5

11

4

1

8

5

21

Nationalrat
Avstrija

2

Bundesrat
Belgija

Dvodomen

Chambre des
représentants
Belgija

Dvodomen

1

Enodomen

2

Enodomen

1

Sénat
Bolgarija

Narodno Sobranie
Ciper

4

House of
Representatives
Češka

Dvodomen

1

2

Dvodomen

1

15

33

Enodomen

2

2

3

Poslanecká snĕmovna
Češka

Senát
Danska

Folketing
Estonija

1

Enodomen

Riigikogu
Finska

Enodomen

1

1

2

Eduskunta
Francija

1

Dvodomen

1

Assemblée nationale
Francija

Dvodomen

3

5

Dvodomen

1

1

Dvodomen

1

4

Sénat
Nemčija

1

Bundestag
Nemčija

5

40

Bundesrat
Grčija

Enodomen

Vouli Ton Ellinon
Madžarska

Enodomen

Országgyűlés
Irska

1

Dvodomen

6

House of
Representatives
Irska

70

6

Dvodomen

Podatki posredovani 26. 6. 2012.
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Senate
Italija

Dvodomen

3

21

8

3

88

107

1

3

Camera dei Deputati
Italija

Dvodomen

1

Enodomen

2

Senato della
Repubblica
Latvija

Saeima
Litva

1

Enodomen

Seimas
Luksemburg

Enodomen

5

3

6

11

Chambre des Députés
Malta

2

Enodomen

Kamra tad-Deputati
Nizozemska

Dvodomen

2

4

2

Dvodomen

2

4

1

Dvodomen

5

1

Dvodomen

6

2

2

6

Enodomen

1

85

139

Dvodomen

1

2

32

Dvodomen

3

22

12

Enodomen

3

2

4

4

2

Tweede Kamer
Nizozemska

1

Eerste Kamer
Poljska

3

Sejm
Poljska

Senat
Portugalska

Assembleia da
Repùblica
Romunija

Camera Deputaţilor
Romunija

Senat
Slovaška

Národná rada
Slovenija
Državni zbor

Dvodomen

Slovenija
Državni svet

Dvodomen

Španija

Dvodomen

Congreso de los
Diputados
Španija

Dvodomen

Senado
Švedska

Enodomen

4

17

Dvodomen

1

5

2

1

Dvodomen

1

1

2

2

41

76

299

463

Riksdag
Velika Britanija House

of Commons
Velika Britanija

House of Lords
Skupaj

Vir: Evropski parlament (2012)71
Glede na število prispevkov je mogoče ugotoviti, da je več osnutkov zakonodajnih aktov
sprožilo vsebinsko razpravo kot obravnavo v okviru spoštovanja načela subsidiarnosti. V
71

Podatki posredovani 26. 6. 2012.
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prvem letu po uveljavitvi mehanizma zgodnjega opozarjanja je Evropski parlament prejel
41 obrazloženih mnenj in 299 prispevkov. V letu 2011 je bilo obrazloženih mnenj enkrat
več, in sicer 76, prav tako se je povečalo število prispevkov, in sicer za tretjino.
Med najbolj dejavnimi nacionalnimi parlamenti v prejemanju obrazloženih mnenj posebej
izstopajo parlamenti Švedske, Francije, Luksemburga in Poljske. Zanimivo je, da so pri
obravnavi prispevkov bolj dejavni drugi/spodnji domovi (z izjemo portugalskega
parlamenta), kjer lahko posebej izpostavimo francoski Senat, italijanski Senat in nemški
Bundesrat. To lahko pripišemo dejstvu, da so manj obremenjeni z zakonodajnimi postopki
in zato lahko več časa namenijo poglobljeni obravnavi evropskih zadev.
Vsekakor je opaziti očiten naraščajoč trend obravnav zakonodajnih predlogov in
neposredno vključevanje nacionalnih parlamentov v oblikovanje evropske zakonodaje. Od
decembra 2009 do junija 2012 je Evropski parlament skupno prejel prek 1000
dokumentov nacionalnih parlamentov, od tega je bilo 147 obrazloženih mnenj in 903
prispevkov.

5.2

SVET

Uveljavitev Lizbonske pogodbe je vnesla spremembe tudi v delovanje in organizacijsko
strukturo Sveta. Poslovnik je bil spremenjen 1. decembra 2009, torej hkrati z uveljavitvijo
Lizbonske pogodbe. Dodane so bile nove določbe in minimalne spremembe, ki omogočajo
prejemanje in posredovanje obrazloženih mnenj, ki jih Svetu posredujejo nacionalni
parlamenti in način posredovanja zakonodajnih in drugih, kot je to določeno v obeh
Protokolih.
COREPER predhodno obravnava vse točke dnevnega reda Sveta in pri svojem delu
zagotavlja doslednost politik ter skrbi za spoštovanje načel pri obravnavi osnutka
zakonodajnega akta, med drugim tudi za načelo subsidiarnosti, kot je to počel že pred
uveljavitvijo Lizbonske pogodbe.

5.3

EVROPSKA KOMISIJA

Evropska komisija je zavezana k učinkovitemu izvajanju določb, pravil in postopkov iz
Pogodb. Spoštovanje načela subsidiarnosti pa je ena izmed njenih glavnih političnih
prioritet.72
Novembra 2009 je Komisija sprejela notranje ukrepe za izvajanje določb Pogodb in
Protokolov. O praktičnih vidikih delovanja mehanizma za zgodnje opozarjanje so bili

72

Subsidiarity Annual Report 2011, Committee of Regions.
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nacionalni parlamenti obveščeni z dopisom predsednika Komisije, ki je bil posredovan
predsednikom nacionalnih parlamentov.73
Ker mora zakonodajalec vsak osnutek zakonodajnega akta opremiti s "podrobno izjavo",
je Komisija razvila test, ki ga uporablja za presojanje zakonodajnih predlogov. Test
presoja dva kriterija, in sicer se kot prvi preizkusi "nujnost" oz. primerjalna učinkovitost,74
kot drugo pa merilo "dodane vrednosti".75 Komisija analizira tudi druge vidike predloga,
kot so vključenost mednarodnih učinkov, ali pomanjkljiva ureditev na določen področju
povzroča kršitve, ali bi dejavnost Unije doprinesla k merljivim učinkom. Komisija nato
opravi še test načela sorazmernosti. Presoja omenjenih kriterijev se uporablja kot del
postopka pri pripravi oceni učinka. Ocena učinka zagotavlja natančnejšo analizo načela
subsidiarnosti in sorazmernosti. Estella trdi (2002, str. 132), da je analiza načela
subsidiarnosti pristranska, ker si bo Unija vedno prizadevala za uresničevanje skupnih
(gospodarskih) ciljev Unije.
Postopek oblikovanja zakonodajnega predloga v Evropski komisiji poteka na dveh
stopnjah. Na prvi stopnji se na spletni strani (po odobritvi Delovnega programa Komisije)
objavi časovni načrt za vse pomembne zakonodajne pobude. Časovni načrti vsebujejo opis
načrtovanih pobud Komisije, vključno s prvotno utemeljitvijo načela subsidiarnosti in
sorazmernosti. Namen časovnega načrta je omogočiti pravočasno obveščenost vseh
zainteresiranih strani, tako da le-te lahko izrazijo svoje mnenje o osnutku zakonodajnega
predloga in podajo svoje pripombe.
Druga stopnja poteka med posvetovanji. Podrobnejša analiza načela subsidiarnosti je del
procesa oblikovanja ocene učinka76 ob hkratnem upoštevanju stališč, izraženih med
posvetovanji z zainteresiranimi stranmi.77 Ocena učinka vsebuje podrobnejšo analizo
skladnosti načela subsidiarnosti in predstavlja bistven element procesa priprave
zakonodaje. Ocena učinka je dokument, v katerem Komisija ocenjuje ekonomske, socialne
in okoljske posledice ter vplive. Gre za oceno, ki je v pomoč pri odločitvi političnih
akterjev, ki so vključeni v nadzorne postopke. Kakovost te analize nadzira Odbor za oceno
učinka.78
73

Dopis vsebuje pojasnila o praktičnih vprašanjih, ki zagotavljajo nemoteno delovanje mehanizma za zgodnje
opozarjanje v skladu s Protokolom št. 2. Več: Praktični napotki glede delovanja mehanizma za preverjanje
subsidiarnosti v skladu s Protokolom št. 2 k Lizbonski pogodbi, dopis predsednika in podpredsednice Evropske
komisije nacionalnim parlamentom z dne 1. 12. 2009.
Barroso(2009)D/2652.Več:http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/lett
er_sl.pdf. Dostopno 25. 3. 2012.
74
Komisija analizira, kdo lahko bolje uredi področje – ali EU ali država članica.
75
Ocenjuje se dodana vrednost ureditve ali s strani Unije in s strani države članice.
76
IA - angl. Impact Assessments.
77
Poročilo Komisije o subsidiarnosti in sorazmernosti 2010, COM (2011) 344.
78
Komisija je leta 2006 sprožila postopek zunanje ocenitev sistema za oceno učinka ter ustanovila Odbor za
oceno učinka. Odbor pregleduje osnutke ocen učinka, ki jih pripravi Komisija in podaja mnenja o kakovosti
ocene, kadar je to treba. Odbor je imel leta 2010 pripombe glede načela subsidiarnosti in sorazmernosti pri
več kot pri polovici preverjenih primerov in določil glavna področja izboljšav, ki so se nanašale na

63

Vsak zakonodajni predlog vsebuje obrazložitveni memorandum, povzetek ocene učinka in
oceno učinka. Izjava o skladnosti z načelom subsidiarnosti je navedena v obrazložitvenem
memorandumu in uvodnih izjavah vsakega osnutka zakonodajnega akta. Ocena učinka za
nacionalne parlamente predstavlja delovni dokument za presojo skladnosti z načelom
subsidiarnosti.
Komisija vse dokumente o posvetovanju in osnutke zakonodajnih aktov nacionalnim
parlamentom pošilja po elektronski pošti v različnih jezikovnih različicah. Komisija
posreduje tudi tedenski seznam vseh dokumentov, ki so bili posredovani parlamentom v
preteklem tednu. Če nacionalni parlament ugotovi, da katerega od dokumentov s
seznama ni prejel, mora takoj obvestiti Komisijo, da posreduje zadevni dokument.
Obvestilo Komisiji o manjkajočem dokumentu, ki spada med deljene pristojnosti, je nujno,
saj bo v tem primeru Komisija določila nov 8-tedenski rok za nacionalni parlament, pri
čemer bo upoštevala zamudo ter o tem obvestila nacionalni parlament. Za ostale
nacionalne parlamente velja prvotni rok. Če se v treh delovnih dneh noben nacionalni
parlament ne odzove na tedenski seznam, Komisija zaključi, da so vsi parlamenti prejeli
vse dokumente.
Vse osnutke zakonodajnih aktov, ki spadajo na področje deljene pristojnosti in posledično
v pristojnost držav članic, spremlja obvestilo o posredovanju, t. i. "lettre de saisine", v
katerem je naveden datum, od katerega začne teči 8-tedenski rok.79
Komisija upošteva vsa obrazložena mnenja, ki izražajo pomisleke glede skladnosti
zakonodajnega predloga z načelom subsidiarnosti, četudi le-ta vsebujejo različne razloge
za neskladnost ali se nanašajo na različne določbe predloga. Komisija preverja, ali je
število glasov zadostno za dosežen prag. Po izteku 8-tedenskega roka Komisija pripravi
"politično oceno spisov" in preveri število prejetih glasov ter potrdi začetek postopka za
preverjanje načela subsidiarnosti. Če Komisija prejme obrazložena mnenja po izteku roka,
nacionalnim parlamentom odgovori v okviru političnega dialoga.80
V primeru mehanizma zgodnjega opozarjanja oz. sproženega "rumenega ali oranžnega
kartona" kolegij Komisije odloči, ali bo ohranil, spremenil ali umaknil zadevni osnutek
zakonodajnega akta, ter navede razloge za svojo odločitev v obliki sporočila Komisije, ki
ga posreduje vsem nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu, če to ni Komisija. Če se
sproži postopek oranžnega kartona, se sporočilu priložijo vsa obrazložena mnenja
nacionalnih parlamentov.

prepričljivejše dokazovanje dodane vrednosti EU in temeljito ter poglobljeno analizo spoštovanja načela
subsidiarnosti za pobude, ki presegajo obseg posredovanja EU. Več: Poročilo Komisije o subsidiarnosti in
sorazmernosti 2010, COM (2011) 344.
79
Obdobje med 1. in 31. avgustom ni vključeno v izračun 8-tedenskega roka za preverjanje načela
subsidiarnosti.
80
Vsi dokumenti, ki so posredovani s strani Komisije, se objavijo tudi na IPEX.
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Leto 2010 je bilo prvo leto izvajanja določb PEU in PDEU, kot so bile prenovljene z
Lizbonsko pogodbo. Evropska komisija81 je v letu 2010 v okviru mehanizma za preverjanje
subsidiarnosti nacionalnim parlamentom posredovala 82 osnutkov zakonodajnih aktov in
prejela 211 dokumentov nacionalnih parlamentov glede teh predlogov. Od 211
dokumentov je bilo 3482 obrazloženih mnenj, kar predstavlja 15% povečanje v primerjavi
z letom 2009. V letu 2011 je Evropska komisija prejela 622 mnenj, kar predstavlja 60%
povečanje glede na leto 2010, od tega je bilo 64 obrazloženih mnenj.
Tabela 4: Število prejetih dokumentov - Evropska komisija v letih 2009, 2010 in 2011

2009

2010

2011

Poslani
dokumenti
s
področja
deljenih
pristojnosti

-

82

156

Prejeta
mnenja

-

34

64

250

387

622

obrazložena

Prejeti prispevki v okviru
političnega dialoga

Vir: Evropska komisija (2011 in 2012)
V letu 2010 in 2011 pragovi za začetek postopka rumenega in oranžnega kartona še
zdaleč niso bili doseženi.83 S strani Evropske komisije je bila podana ugotovitev, da so bila
področja interesa nacionalnih parlamentov precej bolj razpršena in manj usklajena, kot je
bilo to običajno pri preverjanju subsidiarnosti v okviru COSAC-a. Vsak nacionalni
parlament je izoblikoval svoje notranje postopke za sprejetje obrazloženega mnenja, kar
se kaže v pestrosti oblik, dolžine ter načinu posredovanja obrazloženih mnenj in
prispevkov. Nekateri nacionalni parlamenti sprejmejo obrazloženo mnenje in jih
posredujejo institucijam EU le v primeru, ko gre za kršitev načela subsidiarnosti,84 medtem
ko drugi obveščajo Komisijo tudi o svojih pozitivnih mnenjih.85

81

Več: Letno poročilo o odnosih med Evropsko komisijo in nacionalnimi parlamenti za leto 2010 COM (2011)
344 in Letno poročilo o odnosih med Evropsko komisijo in nacionalnimi parlamenti za leto 2011 COM (2012)
375.
82
Vključena tudi 4 mnenja, ki so prispela po 8-tedenskem roku.
83
Junija 2012 je bil v primeru Predloga uredbe Sveta o uveljavljanju pravice do kolektivnih ukrepov v okviru
svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev COM(2012)130 prvič dosežen prag za začetek postopka
rumenega kartona. Obrazložena mnenja je posredovalo 12 domov kar predstavlja 19 glasov od 54.
84
Npr. britanska House of Commons in House of Lords, švedski Rikstag, francoski Senat.
85
portugalska Asembleia de Republica, romunski parlament, italijanska Camera dei Deputati in Senat.
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Tabela 5: Število obrazloženih mnenj in prispevkov - Evropska komisija v letih 2008,
2009, 2010 in 2011

Država

Politični
dialog

Politični
dialog

Politični
dialog

Politični
Dialog

Obrazložena
mnenja

Obrazložena
mnenja

2008

2009

2010

2011

2010

2011

4

12

7

1

4

10

13

3

2

1

2

1

4

1

2

2

2

1

1

2

19

2

2

1

1

1

1

1

1

3

5

1

11

27

29

43

1

11

12

11

14

2

2

1
1

2

1

2

1

Avstrija

Nationalrat
Avstrija

1

Bundesrat
Belgija

Chambre des
représentants
Belgija

Sénat
Bolgarija

Narodno Sobranie
Ciper

House of
Representatives
Češka

Poslanecká
snĕmovna
Češka

Senát
Danska

1

Folketing
Estonija

Riigikogu
Finska

Eduskunta

2

Francija

Assemblée
nationale
Francija

13

12

3

4

3

1

2

3

6

6

1

1

18

16

23

33

1

1

3

10

4

4

Sénat
Nemčija

Bundestag
Nemčija

Bundesrat
Grčija

Vouli Ton Ellinon

3

Madžarska

Országgyűlés
Irska

7

6

3

1

1

6

9

25

28

2

8

17

71

76

2

3

1

1

House of
Representatives
Irska

Senate
Italija

Camera dei
Deputati
Italija

Senato della
Repubblica
Latvija

66

1

3

Saeima
Litva

3

4

4

2

3

7

14

3

Seimas
Luksemburg

2

7

Chambre des
Députés

1

Malta

2

2
2

Kamra tad-Deputati
Nizozemska

5

7

1

3

4

3

6

2

5

2

5

5

4

4

4

106

184

1

2

40

2

9

33

2

2

2

2

2

Tweede Kamer
Nizozemska

Eerste Kamer
Poljska

5

Sejm
Poljska

Senat
Portugalska

65

47

Assembleia da
Repùblica
Romunija

Camera Deputaţilor
Romunija

Senatul
Slovaška

Národná rada

2

Slovenija
Državni zbor
Slovenija
Državni svet

4

Španija

Congreso de los
Diputados
Španija

Senado
Švedska

16

18

20

42

3

11

3

8

3

3

Riksdag
Velika Britanija

1

House of Commons
Velika Britanija

12

14

12

16

2

1

200

250

387

622

34

64

House of Lords
Skupaj

Vir: Evropska komisija (2011 in 2012)
Večina mnenj, v katerih so bili izraženi pomisleki glede subsidiarnosti, se je navezovala na
zakonodajne predloge s področja kmetijstva, notranjih zadev, notranjega trga in storitev.
Večina nacionalnih parlamentov je v obrazloženih mnenjih poudarila, da je bila v osnutkih
zakonodajnih aktov s strani Komisije podana nezadostna utemeljitev ukrepanja Unije.
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Največ pomislekov so glede neskladnosti z načelom subsidiarnosti v letu 2010 izrazili
poljski Senat (4), švedski Riksdag (3), britanski House of Commons (3), francoski Senat
(3) in luksemburška poslanska zbornica (3). V letu 2011 pa švedski Riksdag (11),
luksemburška poslanska zbornica (7) in poljski Sejm (5). Državni zbor v letu 2010 in v letu
2011 ni obravnaval nobenega osnutka zakonodajnega akta z vidika kršitve načela
subsidiarnosti.
V okviru političnega dialoga je Evropska komisija v letu 2010 prejela 387 prispevkov, kar
predstavlja 55% povečanje glede na leto 2009. Od 387 prispevkov se je nanašalo na več
kot 170 različnih dokumentov Komisije, kar pomeni, da so področja zanimanja nacionalnih
parlamentov precej široko razvejana. Področja politik, ki so prejela največ prispevkov, so
zajemala področje pravosodja in notranjih zadev, notranjega trga in storitev ter
kmetijstvo. V letu 2010 je največ prispevkov posredovala portugalska Asembleia de
Republica (106), italijanski Senat (71), češki Senat (29), italijanska zbornica (25), nemški
Bundestag (23), švedski Riksdag (20). Državni zbor v okviru političnega dialoga ni
obravnaval nobenega zakonodajnega predloga ali drugega dokumenta.
V letu 2011 je Komisija prejela 622 prispevkov, kar predstavlja 50% povečanje v
primerjavi z letom 2010. Največ prispevkov je posredovala portugalska Asembleia de
Republica (184), italijanski Senat (76), češki Senat (43) in švedski Riksdag (42). Državni
zbor do danes ni obravnaval nobenega prispevka v okviru političnega dialoga.
Podatki kažejo, da je sprejetih obrazloženih mnenj v primerjavi z obravnavanimi prispevki
bistveno manj. Število sicer narašča, vendar ne bistveno. Nacionalni parlamenti so bolj
zainteresirani za vsebinsko razpravo o predlogih Komisije v okviru političnega dialoga, kjer
lahko dejansko prispevajo k sooblikovanju osnutkov zakonodajnih predlogov.

5.4

ODBOR REGIJ

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe se je okrepila institucionalna vloga Odbora
regij (v nadaljevanju: Odbor), saj je lokalna in regionalna raven v postopkih odločanja EU
prvič izrecno priznana v pravnem okviru Unije. Člen 8 Protokola št. 2 daje Odboru nove
pristojnosti v zvezi z nadzorom načela subsidiarnosti, saj je pridobil pravico, da na Sodišče
EU vloži tožbo, če ni prišlo do posveta z Odborom, kjer je to predvideno.
Nove pristojnosti na področju varovanja načela subsidiarnosti so terjale prilagoditve v
notranji organizacijski strukturi Odbora regij. Poslovnik Odbora regij86 v 53. členu
opredeljuje postopek za vložitev tožbe na Sodišče EU.
Predsednik Odbora ali komisija, ki je zadolžena za pripravo osnutka mnenja, lahko
predlaga vložitev tožbe na Sodišče EU zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim
aktom, ki naj bi bil sprejet in za katerega ni bilo opravljeno posvetovanje z Odborom v
86

Začel veljati 10. 1. 2010. UL L 6 z dne 9. 1. 2010.
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skladu z določbami PDEU (53. člen Poslovnika Odbora regij). Komisija Odbora o predlogu
odloči z večino oddanih glasov. Predlog se nato pošlje v odločanje na plenarno skupščino
ali na predsedstvo Odbora regij. Komisija je dolžna svoj predlog in nujnost sprejetja
utemeljiti v poročilu (53. člen Poslovnika Odbora regij). Predsedstvo lahko sprejeme sklep
o vložitvi tožbe v primeru, če skupščina ne more sprejeti sklepa v določenem roku ali pa
sklepčnost ni zagotovljena. Če je takšen sklep sprejet, "predsednik vloži tožbo v imenu

Odbora in na prvem naslednjem zasedanju plenarni skupščini predloži v odločitev sklep o
nadaljevanju tožbe." (36. člen Poslovnika Odbora regij). Predsednik lahko tudi umakne
tožbo, če plenarna skupščina z večino predloga tožbe ne podpre. Tožba mora biti vložena
v dveh mesecih po objavi zakonodajnega akta.
Unija mora spoštovati pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti, kadar pripravlja
zakonodajne predloge. V skladu s temi obveznostmi mora Evropska komisija, preden vloži
predloge zakonodajnih aktov, opraviti posvetovanja, ki po potrebi upoštevajo regionalne
in lokalne razsežnosti predvidenih ukrepov. Vsak osnutek zakonodajnega akta mora
vsebovati oceno učinkov in upoštevati lokalno in regionalno raven. Udeležba Odbora oz.
njenih lokalnih in regionalnih partnerjev pri posvetovanju s Komisijo je še posebej
pomembna, saj predstavlja sredstvo za vključevanje in upoštevanje mnenj lokalnih oblasti
že v zgodnji fazi oblikovanja zakonodajnih predlogov.
Pravica do vlaganja tožbe na Sodišče EU krepi položaj Odbora v procesih odločanja na
ravni EU. Odbor kot zagovornik lokalne in regionalne razsežnosti načela subsidiarnosti
skupaj z nacionalnimi parlamenti sodeluje v vlogi "varuha" načela subsidiarnosti. To
dejstvo zahteva od zakonodajalca temeljito pripravo in upravičenje načela subsidiarnosti v
vseh fazah procesa oblikovanja zakonodajnega predloga.
Od septembra 2009 do decembra 2010 je Odbor obravnaval 45 od sprejetih 64 mnenj, ki
so vsebovala izrecno sklicevanje na uporabo načela subsidiarnosti v skladu s členom 51
Poslovnika Odbora regij. Od tega jih je 12 od 45 vsebovalo konkretno presojo skladnosti
pobud EU. Od skupaj 64 mnenj se jih je 8 nanašalo na osnutke zakonodajnih aktov
(komentarji na predloge uredb in direktiv). Odbor je obravnaval 19 mnenj, ki niso
vsebovala izrecnega sklicevanja na uporabo načela subsidiarnosti.

5.5

MEDPARLAMENTARNE OBLIKE SODELOVANJA

Države članice so z vstopom v EU postale del širše skupnosti. Nacionalni parlamenti so se
tej vlogi prilagodili in tako redno sodelujejo v medparlamentarnih dejavnostih, kjer si
izmenjujejo informacije in primere dobrih praks.
Postopek nadzora spoštovanja načela subsidiarnosti učinkovito deluje le v primeru, če
nacionalni parlamenti usklajeno sodelujejo med seboj. Medparlamentarne in tudi druge
oblike sodelovanja so zato nujne. Poleg tradicionalnih oblik so se izoblikovali tudi novi
načini medparlamentarnega sodelovanja. "Prek sodelovanja si nacionalni parlamenti ne le

izmenjujejo informacije, znanje, izkušnje, temveč si utrjujejo svoj položaj in postopno
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odpirajo prostor za vse večjo vlogo in vpliv parlamentarne dimenzije v procesih odločanja
v EU." (Krašovec, 2007, str. 337).
Med institucionalne oblike sodelovanja prištevamo Konferenco Assises (organizirana le
enkrat, in sicer leta 1990), Konferenco predsednikov parlamentov EU in Konferenco
odborov za evropske zadeve v Evropski uniji (COSAC).
Na ravni strokovnih služb oz. upravni ravni se medparlamentarne informacije izmenjujejo
preko stalnih predstavnikov nacionalnih parlamentov v Bruslju in podpornih mrež kot sta
IPEX in ECPRD.87

5.6

KONFERENCA PREDSEDNIKOV PARLAMENTOV EU

Konferenca predsednikov parlamentov predstavlja politični forum, ki je namenjen
izmenjavi mnenj in usklajevanju medparlamentarnega sodelovanja. Konference se
udeležujejo predsedniki nacionalnih parlamentov in predsednik Evropskega parlamenta.
Vsebina razprav se je od samega začetka osredotočala na izzive, s katerimi so se
nacionalni parlamenti soočali pri izvajanju svojih novih "evropskih" funkcij. Čeprav imajo
predsedniki različne pristojnosti in obseg dela v nacionalni ureditvi, so na konferenci med
seboj enakopravni in odločajo soglasno.
Konferenca je sprejela Smernice za medparlamentarno sodelovanje v Evropski uniji,88 ki
se nanašajo na izmenjavo informacij ter najboljših praks med nacionalnimi parlamenti in
Evropskim parlamentom s posebnim poudarkom na zadevah EU ter izvajanjem nadzora
nad spoštovanjem načela subsidiarnosti in sorazmernosti. Smernice določajo naslednje
oblike sodelovanja med parlamenti:
• Konferenca predsednikov parlamentov EU;
• COSAC (redna srečanja med predsedniki in člani Odborov za zadeve Evropske unije);
• skupna parlamentarna srečanja (država, ki predseduje Svetu, skupaj z Evropskim
parlamentom organizira skupne seje);
• srečanja "specializiranih" odborov (skupna srečanja članov matičnih delovnih teles in
članov pristojnih odborov v Evropskem parlamentu);
• srečanja generalnih sekretarjev nacionalnih parlamentov (namenjena uskladitvi in
pripravi tem za Konferenco predsednikov parlamentov EU in razreševanju praktičnotehničnih in drugih vsebinskih vprašanj);
• stalni predstavniki nacionalnih parlamentov v Evropskem parlamentu (sodelujejo v
rednih medparlamentarnih izmenjavah informacij med matičnim parlamentom, drugimi
parlamenti in institucijami EU).

87
88

Podrobneje opisani v nadaljevanju.
Več: Guidelines for Inter-Parliamentary Cooperation in the European Union, Conference of Speakers of the
European Union Parliaments, Lisboa 19/21 June 2008.
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Na strokovni ravni medparlamentarno sodelovanje poteka preko Medparlamentarne
izmenjave informacij o EU (IPEX) in Evropskega centra za parlamentarne raziskave in
dokumentacijo (ECPRD).
Konferenca predsednikov je edina in tudi najstarejša oblika sodelovanja na najvišji
politični ravni, ki omogoča izmenjavo mnenj in priložnost za usklajeno delovanje na
določenih konkretnih specifičnih področjih. Glede konkretnih učinkov pa se zastavlja
vprašanje njihove moči, saj so "[Z]aradi zelo različnih pristojnosti, ki jih imajo predsedniki

v posameznih nacionalnih parlamentih, instrument z omejenim učinkom za krepitev
demokratičnih podlag odločanju na ravni EU." (Krašovec, 2007, str. 342).

5.7

KONFERENCA ODBOROV PARLAMENTOV EU ZA EVROPSKE ZADEVE
– COSAC

Konferenca odborov parlamentov EU za evropske zadeve – COSAC je bila ustanovljena
leta 1989 v Parizu. Namen Konference je bil spodbuditi "[V]ključevanje nacionalnih

parlamentov v dejavnosti evropskih skupnosti in sistematično izmenjavo informacij o
delovanju posameznih odborov za evropske zadeve." (Kraševec, 2007, str. 343).
Konference se udeležujejo delegacije Odborov za evropske zadeve, opazovalci iz
parlamentov držav kandidatk ter predstavniki Evropskega parlamenta.
COSAC predstavlja široko areno za raznovrstno izmenjavo mnenj, saj se ga udeležijo
poslanci, ki zastopajo vse politične usmeritve v nacionalnih parlamentih. Čeprav se v
strokovni javnosti pojavlja očitek, da se Konference udeležujejo le člani Odborov za
zadeve EU in se njihova znanja ne poglabljajo v specializirane teme, velja poudariti, da so
člani Odborov za zadeve EU običajno tudi člani "specializiranih" delovnih teles.
Konferenca ostaja edini ustaljeni forum za razpravo o evropskih političnih temah in
aktualnih zakonodajnih aktih. Razprava se je v preteklem obdobju osredotočala na
funkcionalne dejavnosti nacionalnih parlamentov in oblikovala forum za izmenjavo
informacij in najboljših praks pri vzpostavljanju notranjih postopkov glede obravnave
zadev EU in obravnave spoštovanja načela subsidiarnosti. COSAC je izvajal t. i.
koordinirane teste subsidiarnosti, kjer je deloval kot učinkovito infrastrukturno orodje.
Odločitev o izvajanju prvega koordiniranega testa je bila sprejeta na XXXII COSAC
srečanju v Haagu leta 2004 z namenom, da se preizkusi zgodnji mehanizem opozarjanja,
kot je bil predviden v priloženih Protokolih v Pogodbi o Ustavi za Evropo. COSAC je pri
tem deloval kot koordinator in predstavljal nevtralno platformo za izmenjavo informacij in
najboljših praks. V obdobju 2004–2009 je bilo izvedenih 8 testov subsidiarnosti, in sicer
vsako leto po dva.
Osnutek zakonodajnega predloga, predviden za test subsidiarnosti, je bil izbran na podlagi
Letnega zakonodajnega programa in Delovnega programa Komisije. Nacionalni parlamenti
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so svoje predloge posredovali sekretariatu COSAC, ki je nato objavil omejen izbor
predlogov, za katere so parlamenti izrazili največ interesa za obravnavo. Nacionalni
parlamenti so v predvidenih rokih izvedli test subsidiarnosti in o postopkih sprejema
odločitev razpravljali na srečanjih COSAC.
Prvi poskusni projekt preverjanja načela subsidiarnosti se je opravil na dokumentu z
naslovom Nadaljnja integracija evropskega železniškega sistema: tretji železniški paket –
poskusni projekt nadzora subsidiarnosti leta.89
Večina parlamentov je skozi obravnavo testov subsidiarnosti izoblikovala postopke
obravnav načela subsidiarnosti. Nacionalni parlamenti so se pri prvem testu subsidiarnosti
soočali z izzivi, kot so: 6-tedenski rok je bil prekratek za temeljito obravnavo načela
predvsem v dvodomnih in regionalnih parlamentih; dokumenti niso bili prevedeni v uradne
jezikovne različice EU, kar je oteževalo razpravo in obravnavo na parlamentarnih odborih;
ocena učinka s strani Komisije ni bila zadostna; parlamenti so se pri obravnavi
osredotočali na obravnavo načela sorazmernosti namesto načela subsidiarnosti. Pojavile
so se tudi praktične težave, in sicer poljski postopki obravnave so se za določen čas
odložili zaradi smrti papeža Janeza Pavla II, na Danskem in Portugalskem pa zaradi
splošnih volitev. Posebno težavo za normalno obravnavo je predstavljal tudi časovni okvir
obravnav, v katerem so bili predvideni velikonočni prazniki. Test subsidiarnosti je opravilo
31 parlamentov (od skupno 37). Pri tem jih je 14 ugotovilo, da je predlog v neskladju z
načelom subsidiarnosti, 11 jih je sprejelo obrazloženo mnenje. Finski in luksemburški
parlament sta ugotovila, da je predlog v neskladju z načelom sorazmernosti, kar pa ni bil
predmet obravnave testa subsidiarnosti.
Po sprejemu Lizbonske pogodbe se koordinirani COSAC testi ne izvajajo več. Ker
nacionalni parlamenti delijo ločena mnenja glede nadaljnjega skupnega izvajanja
koordiniranih testov subsidiarnosti v okviru COSAC, države članice dogovora o
nadaljevanju izvajanja testov na srečanju COSAC niso dosegle.90
Prednost usklajenih obravnav je ta, da so države članice koordinirano obravnavale isti
dokument hkrati. Danes se število dokumentov, ki jih posreduje Komisija nacionalnim
parlamentom, giblje nekje 700 dokumentov na leto.91 Ob tem velja poudariti, da imajo
nacionalni parlamenti različne politične prednostne cilje. Obravnava osnutka

89

Pilot project - subsidiarity and proportionality check on the 3rd Railway Package.
Thirteenth Bi-annual Report: Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to
Parliamentary Scrutiny, XLIII Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of
The European Union 31 May–1 June 2010 Madrid, str. 33. V poročilu je 19 držav članic izrazilo podporo
izvajanju testov. Testi so bili v "testni fazi" učinkovito orodje za vzpostavitev notranjih parlamentarnih
postopkov pri obravnavi skladnosti osnutkov z načelom subsidiarnosti. Predlogu, da bi se koordinirani testi
izvajali še naprej, je nasprotovalo 16 držav članic, ki so večinoma menile, da z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe
usklajena izvajanja niso več potrebna in da je odločitev o obravnavi posameznega osnutka zakonodajnega
akta avtonomna odločitev vsakega nacionalnega parlamenta.
91
Report of the Committee assess EU scrutiny procedures, Improving EU scrutiny, Finnish parliament, 2005.
90
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zakonodajnega akta na odborih, matičnih delovnih telesih, morebitnem plenarnem
zasedanju in hkratno usklajevanje med 27 različnimi parlamenti v 8 tednih ni enostavna.
Zato ne presenečajo predlogi nekaterih nacionalnih parlamentov, da bi COSAC na podlagi
Zakonodajnega programa in delovnega programa Komisije ter na predlog nacionalnih
parlamentov še naprej koordiniral usklajevanje izbora zakonodajnih predlogov, ki bi služil
kot podlaga za ožji izbor za obravnavo. Pri tem bi se nacionalni parlamenti osredotočili le
na nekaj obravnav letno.

5.8

IPEX – MEDPARLAMENTARNA IZMENJAVA INFORMACIJ O EU

IPEX predstavlja sistem za medparlamentarno izmenjavo informacij o EU. Vsebuje
informacije in dokumente o zadevah EU, ki predstavljajo politične odločitve, sprejete na
odborih ali plenarnih zasedanjih v nacionalnih parlamentih. IPEX je bil ustanovljen na
pobudo Konference predsednikov parlamentov EU leta 2000 v Rimu z namenom, da se
omogoči medparlamentarna izmenjava in oblikuje podpora med sodelovanjem med
Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti.
IPEX je namenjen parlamentom – strokovnim službam na pristojnih odborih ali
specializiranih matičnih telesih.
Neposredna medparlamentarna izmenjava informacij poteka po dveh vzporednih poteh.
Stalni
predstavniki
nacionalnih
parlamentov
oblikujejo
neformalno
obliko
medparlamentarne izmenjave informacij, medtem ko IPEX predstavlja edino formalno
orodje za izmenjavo EU informacij med nacionalnimi parlamenti. Izkušnje kažejo, da se
način obveščanja prepleta in zelo dobro deluje.
Platforma IPEX strani je bila zaradi uveljavitve Lizbonske pogodbe prenovljena92 in
posodobljena, saj je zaradi povečane vloge nacionalnih parlamentov v postopkih nadzora
nad spoštovanjem načela subsidiarnosti nujno enostavno in hitro delovanje.
Mehanizem zgodnjega opozarjanja terja hiter odziv nacionalnih parlamentov in v okviru 8tedenskega roka je izmenjava informacij ter pravočasna obveščenost o sprejetih
odločitvah in morebitnih obrazloženih mnenjih med nacionalnimi parlamenti ključnega
pomena.

5.9

ECPRD – EVROPSKI CENTER ZA PARLAMENTARNE RAZISKAVE IN
DOKUMENTACIJO

Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo je bil ustanovljen na pobudo
predsednikov parlamentov držav članic EU, Evropskega parlamenta in Parlamentarne
skupščine Sveta Evrope leta 1977. Osnovna dejavnost ECPRD je odgovarjanje na
92

Spletna stran je bila prenovljena junija 2011.
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vprašalnike, ki si jih izmenjujejo nacionalni parlamenti med seboj z namenom pridobitve
dodatnih informacij o aktualnih vsebinah. Člani sodelujejo na seminarjih in delavnicah, ki
omogočajo izmenjavo dobrih praks, oblikujejo in izdajajo različne brošure. Podobno kot
IPEX ima tudi ECPRD svojega dopisnika, ki se udeležuje letnih srečanj dopisnikov ECPRD
in je kontaktna oseba za posredovanje zahtevanih informacij.

5.10 STALNI PREDSTAVNIKI NACIONALNIH PARLAMENTOV
Stalni predstavniki sodelujejo pri izmenjavi informacij med nacionalnimi parlamenti in
Evropskim parlamentom in predstavljajo vez med institucijami EU in nacionalnimi
parlamenti. Sodelujejo na plenarnih zasedanjih v Evropskem parlamentu in na sestankih
COSAC. Z vidika učinkovitega nadzora v postopkih spoštovanja načela subsidiarnosti
predstavljajo pomemben element, saj se povezujejo in izmenjujejo zanesljive in hitre, a
neformalne ocene dogajanj o morebitnih obrazloženih mnenjih.
Državni zbor ima v Evropskem parlamentu svojega stalnega predstavnika, ki spremlja delo
odborov in plenarna zasedanja Evropskega parlamenta ter o tem neposredno obvešča
Državni zbor.
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6 VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE
6.1

USTAVNA UREDITEV POLOŽAJA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE
SLOVENIJE V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE

Republika Slovenija je 1. maja 2004 postala polnopravna članica Evropske unije. Prenos
izvrševanja dela suverenih pravic na EU prinaša spremembe v ustavni strukturi in
spremenjena razmerja med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti. Nacionalni parlamenti so
postali omejeni pri odločanju in sprejemanju tistih zakonodajnih funkcij, ki so se prenesle
na institucije EU. Vlade pa so medtem okrepile svoj položaj in pridobile pristojnost
odločanja v zakonodajnih organih EU. V Svetu, kjer se sprejemajo zakonodajne odločitve,
sodelujejo ministri, ki so predstavniki izvršilne veje oblasti.
Z dopolnitvijo novega 3.a člena Ustave je Republika Slovenija vzpostavila temelje za
prenos izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo, tj. na Evropsko
unijo. Ustavna določba predstavlja pravno podlago, da lahko Republika Slovenija z
mednarodno pogodbo, ki jo ratificira Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije,
predvideva morebitni referendum o odločitvi o prenosu dela suverenih pravic, ureja
veljavnost pravnih aktov mednarodnih organizacij ter določa razmerje med državnim
zborom in vlado pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na prenos izvrševanja dela
suverenih pravic Republike Slovenije na mednarodne pogodbe.
Države članice so svoje ustave spreminjale pred vstopom v Evropsko unijo po
abstraktnem93 ali po konkretnem94 pristopu. Pri abstraktnem pristopu se le na splošno
opredeli mednarodno organizacijo, na katero država prenaša izvrševanje dela suverenih
pravic in se je v ustavi izrecno ne navaja. Pri konkretnem pristopu pa se sklicuje na
organizacijo, v katero se vstopa, v tem primeru Evropsko unijo. Republika Slovenija se je
odločila za prenos izvrševanja dela suverenih pravic po abstraktnem pristopu ter pogojno
določila, da Ustava dovoli prenos le na tiste mednarodne organizacije in obrambne zveze z
državami, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
demokracije in načel pravne države.
Treba je poudariti, da ne gre za trajen prenos suverenih pravic na mednarodne
organizacije, pač pa za prenos izvrševanja omejenega dela suverenih pravic, ki jih je
mogoče preklicati, če bi se narava mednarodnih organizacij spremenila in ne bi več
temeljila na spoštovanju zgoraj omenjenih pravic in svoboščin.
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Luksemburg, Španija, Češka, Poljska in Slovenija.
Nemčija, Francija, Irska, Portugalska, Avstrija, Slovaška, Litva, Latvija, Madžarska in Finska.
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Ustava daje v tem odstavku pravno podlago za sklepanje mednarodnih pogodb in prenos
dela izvrševanja suverenih pravic. "Sama sprememba ustave praviloma še ne pomeni
prenosa suverenih pravic, temveč daje samo ustrezno ustavno podlago za sprejem
mednarodnega sporazuma z Unijo." (Grad, 2010, str. 196).
Vstop v mednarodne organizacije sproža pomembno državotvorno vprašanje, zato lahko
Državni zbor razpiše referendum pred ratifikacijo mednarodne pogodbe. Tovrstni
referendum95 je v polni pristojnosti Državnega zbora in ga lahko razpiše po lastni presoji.
Referendum se razpiše pred podpisom mednarodne pogodbe, najpozneje pa do začetka
druge obravnave predloga zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe v parlamentu.
Državni zbor je vezan na izid.
Posebej pomembno določbo predstavlja tretji odstavek 3.a člena Ustave, ki vzpostavlja
posebno razmerje med nacionalnim pravom in pravom EU. "Pravni akti in odločitve,

sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela
suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij."
Določba omogoča, da se načelo primarnosti in načelo neposredne uporabe uveljavita ter
učinkujeta v praksi. "Taka ustavna ureditev namreč omogoča, da se v Sloveniji po vstopu

v Evropsko unijo neposredno uporablja njeno pravo – kar sicer ne velja za mednarodne
pogodbe, ki se morajo ratificirati v državnem zboru, da lahko veljajo v Sloveniji." (Grad,
2010, str. 199). Določba pomeni, da imata primarna in sekundarna zakonodaja EU
"nadvlado" nad domačim pravom.
Zadnji odstavek 3.a člena Ustave ureja razmerje med državnim zborom in vlado pri
odločanju v organih Unije. Pri sprejemanju pravnih aktov in političnih odločitev v
mednarodnih organizacijah, na katere je Republika Slovenija prenesla izvrševanje dela
suverenih pravic, mora vlada sproti obveščati državni zbor o predlogih ter o svoji
dejavnosti. Državni zbor o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem
delovanju v institucijah EU. Razmerje med državnim zborom in vlado podrobneje ureja
zakon, ki je sprejet z dvotretjinsko večino vseh glasov navzočih poslancev.
Prenos izvrševanja dela suverenosti, ki je posledica članstva v EU, je pomembno vplival na
spremenjeno strukturo ustaljenih razmerij med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti v
državah članicah. "Med njimi je ena najpomembnejših spremenjen položaj in vloga

parlamenta in vlade, kar se kaže v šibkejšem položaju parlamenta in močnejšem položaju
vlade, kajti slednja neposredno sodeluje pri odločanju v Evropski uniji." (Grad, 2010, str.
200).
Parlamenti lahko vplivajo na omenjene zakonodajne postopke le posredno, in sicer preko
uveljavitve odgovornosti vladnih predstavnikov (interpelacija, vprašanje zaupnice,
95

ZRLI ga je poimenoval referendum o mednarodnih povezavah. Več: Komentar Ustave Republike Slovenije,
Dopolnitev – A, 2011, str. 85.
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nezaupnica, poslanska vprašanja) in dajanja usmeritev za njihovo delo v Svetu preko
navodil, smernic in stališč, ne glede na to, ali je ta zaveza za vlado pravno zavezujoča ali
ne. Omenjena določba omogoča pravočasno obveščenost državnega zbora o zadevah EU
in možnost sodelovanja v postopkih oblikovanja odločitev ter nadzor nad delovanjem
vlade v evropskih zadevah.
Državni zbor sprejema stališča o vseh dejavnostih vlade, vlada pa mora ta stališča
upoštevati, kar pomeni pravno in ne zgolj politično zavezo Vlade. "Prav to je v celotni

ustavni ureditvi tega vprašanja najpomembnejše in predstavlja največjo novost z vidika
razmerja med parlamentom in Vlado v parlamentarnem sistemu".96
Pravno gledano je nemogoče ugotoviti, ali je vlada upoštevala parlamentarna stališča pri
odločanju na Svetu ali ne. "Poudariti velja, da je kakršnakoli vezanost vlade na stališča

državnega zbora lahko le notranje pravna, saj vlada navzven – do organov EU –
predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo brez omejitev, kot tudi dejstvo, da je vezanost
vlade s stališči državnega zbora le politična in ne formalno pravna."97
Na podlagi 3.a člena Ustave je bil sprejet Zakon o sodelovanju med državnim zborom in
vlado v zadevah Evropske unije98 (v nadaljevanju: ZSDZVZEU), ki določa razmerje med
državnim zborom in vlado. Kot posledica dopolnitve Ustave in sprejema ZSDZVZEU je bil
nato dopolnjen Poslovnik Državnega zbora99 (v nadaljevanju: PoDZ), ki podrobneje določa
postopek obravnave zadev EU. Po sprejemu poslovniških dopolnil je bil sprejet Odlok o
ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora100 (v nadaljevanju: OdUNDTDZ), ki
je med drugim ustanovil dve novi delovni telesi oz. pristojna odbora, in sicer Odbor za
zadeve Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko, ki sta pristojna za obravnavo zadev s
področja Evropske unije in skupne zunanje in varnostne politike. Naknadno so bila

"[P]ripravljena še Navodila za obravnavanje EU zadev, ki natančneje opredeljujejo pravno
podlago in zadolžitve posameznih izvajalcev – vlade, glavne pisane, generalnega
sekretarja, poslanskih skupin, strokovnih sodelavcev, predsednika Državnega zbora,
predsednika PDT itd.." (Zajc, 2009, str, 53).

6.2

ZAKONSKA UREDITEV SODELOVANJA MED DRŽAVNIM ZBOROM IN
VLADO V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE

ZSDZVZEU celovito ureja razmerje med državnim zborom in vlado glede sodelovanja
Republike Slovenije pri sprejemanju pravnih aktov v EU. Namen Zakona je določitev
pristojnosti Državnega zbora v zadevah EU, način izvajanja postopka obravnave zadev EU

96

Več: Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev - A 2011, str. 99.
Več: Obrazložitev Predloga zakona državnega zbora o sodelovanju med državnim zborom in vlado v
zadevah Evropske unije - prva obravnava.
98
Uradni list RS, št. 34/04.
99
Uradni list RS, št. 60/04.
100
Uradni list RS, št. 123/04.
97
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v Državnem zboru in upoštevanje stališč Državnega zbora s strani vlade ter obveščanje
Državnega zbora in obveznost vlade v zvezi s tem.

Zakon ureja razmerje med državnim zborom in vlado v postopkih sprejemanja pravnih
aktov in odločitev v EU. Zadeve EU se za potrebe tega Zakona upoštevajo kot pravni akti
in odločitve, ki so zakonodajne narave in predlogi odločitev politične narave, "o katerih
odločajo predstavniki vlad držav članic v institucijah EU ali so predmet medvladnega
sodelovanja v okviru Evropske unije." (2. člen ZSDZVZEU). Zadeve EU se tako nanašajo
na predloge zakonodajnih aktov (uredbe, direktive) in na dokumente politične narave, kot
so skupne politike Unije, delovni programi Komisije, politične strategije, bele in zelene
knjige, predlogi sprememb ustanovitvenih pogodb EU.
Vlada predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo "navzven" ter uveljavlja stališča
Republike Slovenije v institucijah EU, hkrati pa Državni zbor obvešča in odgovarja za
odločitve, ki se sprejemajo v institucijah Unije. Pri svojem delovanju je glede zadev EU
samostojna in odgovorna pri opravljanju svojih nalog v okviru določb ustave in ZSDZVZEU
(3. člen ZSDZVZEU).
Državni zbor sodeluje pri oblikovanju stališč pri tistih zadevah EU, ki bi po vsebini in v
skladu z Ustavo spadale v pristojnost Državnega zbora (4. člen ZSDZVZEU). Na katere
zadeve se definicija konkretno nanaša, zakon ne pove in "neposredne opore za to ni najti

niti v ustavi, ker ta ne opredeljuje zakonodajnih pristojnosti državnega zbora. Edina opora
za ugotovitev, katere bi bile te pristojnosti, je mogoče najti v 87. členu Ustave v katerem
"pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb državni zbor določa samo z zakonom."
(Grad, 2010, str. 205). Državni zbor kot merilo svojih pristojnosti v zadevah EU
potemtakem upošteva določanje pravic in obveznosti državljanov, ki so urejene le z
ustavo in zakonom, in ne nižjim od slednjega. "Če gre za to, nastopijo pravice DZ po
Ustavi in ZSDZVZEU - sicer pa ne." (Grad, 2010, str. 205).
"Glede pristojnosti državnega zbora v teh zadevah zakon uveljavlja načelo selektivnosti in

načelo obligatornosti, pri čemer izhaja iz ustavnega položaja obeh organov. Tako se bo
predvidoma državni zbor ukvarjal z manjšino sicer obstoječih zadev Evropske unije, in
sicer s tistimi, ki po oceni vlade terjajo zakonsko urejanje, ali tistimi, ki se nanašajo na
temeljna politična vprašanja zunanje in varnostne politike ter temeljna strateška vprašanja
glede delovanja Evropske unije. Za izbor teh zadev je pristojna vlada, ki bo zanj tudi
politično odgovorna." (Briški, 2005, str. 68). Vlada lahko po lastni presoji politične
pomembnosti predlaga Državnemu zboru posamezno zadevo EU v obravnavo, z namenom
pridobitve stališča Republike Slovenije do konkretnega zakonodajnega predloga. Državni
zbor pa lahko v skladu z ZSDZVZEU po lastni pobudi obravnava tudi druge zadeve EU in
od vlade zahteva posredovanje gradiv, ki sicer ne spadajo v njegovo pristojnost.
Zadeve EU se v imenu Državnega zbora obravnavajo na pristojnih odborih, in sicer na
Odboru za zadeve Evropske unije in Odboru za zunanjo politiko.
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Plenarno zasedanje se opravi, kadar gre za spremembe Pogodb, na katerih temelji Unija,
in se o tem sprejeme odločitev, še preden se sprejme končna odločitev v institucijah EU
(5. člen ZSDZVZEU). Oblikovanje stališč Republike Slovenije do predlogov sprememb
ustanovitvenih pogodb se razlikuje od obravnave zakonodajnih predlogov, kot je določena
v 4. členu ZSDZVZEU. Slednji se opravi na plenarni seji Državnega zbora na zahtevo
najmanj četrtine poslancev, zahteve pristojnega odbora ali kolegija predsednika
Državnega zbora. (11. člen ZSDZVZEU).
Najmanj enkrat letno Državni zbor sprejeme stališče o političnih usmeritvah za delovanje
Republike Slovenije v institucijah EU v prihodnjem obdobju (5. člen ZSDZVZEU).
Pristojna odbora, ki sprejemata stališča v zadevah EU, sta dva, in sicer Odbor za zadeve
Evropske unije, ki obravnava vse zadeve EU, razen s področja zunanje in varnostne
politike, za kar je pristojen Odbor za zunanjo politiko (6. člen ZSDZVZEU). Odbora
sodelujeta z matičnimi delovnimi telesi, ki sprejemajo mnenja o zadevah EU iz svojega
področja in jih v predpisanih rokih posredujejo pristojnima odboroma. Pri tem je treba
poudariti, da v teh zadevah ne gre za zakonodajno odločanje, ampak za oblikovanje
stališč, ki politično zavezujejo vlado, ki nato v imenu Republike Slovenije v Svetu sodeluje
pri odločanju skupaj z ostalimi državami članicami v zakonodajnih institucijah EU.
Vlada sproti obvešča (ex ante) nadzor Državni zbor o zadevah EU ter poroča o sprejetih
odločitvah in svoji dejavnosti (ex post) nadzor v zvezi s tem. Vlada državni zbor obvešča
tudi o vseh drugih gradivih, ki so pomembna za izvajanje pristojnosti parlamenta in se
nanašajo na politične vidike delovanja EU (8. člen ZSDZVZEU).
Vlada pripravlja pojasnila in obrazložitve k osnutkom zakonodajnih aktov in je dolžna
najkasneje v petih tednih od prejema zadeve EU Državnemu zboru posredovati osnutek
zakonodajnega predloga, skupaj s podatki o postopku sprejemanja akta v EU, poglavitnih
rešitvah in ciljih predloga akta ter predviden čas začetka obravnav in sprejema predpisa v
EU. Vlada pripravi tudi predlog vladnega stališča in oceno vplivov in posledic predloga, ki
se nanašajo na potrebnost sprememb predpisov, posledic za proračun, vpliva na
gospodarstvo, vpliva na javno upravo in okolje. Vlada lahko ocene vplivov in posledic
spreminja in dopolnjuje (9. člen ZSDZVZEU).
Državni zbor oz. pristojna odbora morata sprejete odločitve takoj posredovati vladi, da jih
lahko upošteva pri svojem delovanju v institucijah EU (10. člen ZSDZVZEU).
Vlada ima možnost, da se odloči v nasprotju s sprejetim stališčem pristojnega odbora, pri
čemer mora obvestiti Državni zbor in navesti okoliščine takšnega ravnanja. Če vlada
oceni, da uveljavitev stališča ni mogoča oz. bi škodovala interesom Republike Slovenije,
stališča Republike Slovenije ni dolžna upoštevati (10. člen ZSDZVZEU). Ta določba
slovenski parlament uvršča med tiste ureditve, kjer je vlada politično odgovorna
parlamentu, stališča pa za vlado niso pravno zavezujoča. Po eni strani tovrstna ureditev

79

kaže na razmeroma fleksibilno delovanje vlade, predvsem v primerjavi z ureditvijo na
Danskem, kjer je vlada v celoti dolžna slediti sprejetim stališčem.
S Predlogom zakona o spremembi zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v
zadevah Evropske unije so se seje delovnih teles, ki so obravnavale zadeve EU, odprle za
javnost.101 Sprememba ZSDZVZEU je črtala 7. člen, ki je določal, da so delovna telesa
obravnavala zadeve EU na zaprtih sejah za javnost, odločitve pa so se javnosti sporočale
po seji. Seje so sedaj odprte za javnost, razen kadar so obravnavani dokumenti, označeni
s stopnjo interno ali zaupno.
Sprejeta Stališča Republike Slovenije, ki jih Vlada, po obravnavi v Državnem zboru,
uveljavljala v Svetu niso stališča vlade niti stališča državnega zbora, pač pa so stališča
Republike Slovenije. "Nacionalni parlamenti lahko pomembno prispevajo k oblikovanju

nacionalnih stališč in priporočil, ki naj jih vlada oz. njeni predstavniki zastopajo v procesu
odločanja na ravni EU in krepijo njihovo legitimnost. Čim bolj je takšno izhodišče
oblikovano in utemeljeno, tem boljša je pogajalska pozicija vlade". (Zajc, 2009, str. 49).
Republika Slovenija se je pri pripravi ZSDZVZEU zgledovala po finskem modelu obravnave
zadev EU. Tako je prevzela tudi njihova interna poimenovanja dokumentov za obravnavo.
V Državnem zboru se zadeve EU vsebinsko delijo na U-, E- in S- zadeve. U- zadeve102 so
tiste zadeve, ki bi po svoji vsebini in v skladu z ustavo ter zakoni spadale v pristojnost
Državnega zbora, vključno s stališči Republike Slovenije do sprememb pogodb EU,
vprašanj širitve EU in stališč o političnih usmeritvah. E- zadeve103 so vse druge zadeve EU,
ki so obravnavane na predlog Vlade ali po lastni pobudi. S- zadeve104 se nanašajo na tiste
zadeve, ki se nanašajo na obveznost vlade, da Državni zbor seznanja, obvešča ter mu
poroča o sprejetih odločitvah ter svoji dejavnosti v institucijah EU. V Državnem zboru se je
zaradi prilagoditve obravnav mehanizma zgodnjega opozarjanja dodala še ena vrsta
oznake z naslovom SUBSI, ki bo omogočala pregled in delo z dokumenti v postopku
obravnave načela subsidiarnosti.

6.3

POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA IN OBRAVNAVA ZADEV EU

PoDZ podrobneje ureja organizacijo, delo in postopke obravnav zadev EU v Državnem
zboru. PoDZ je bil prvič dopolnjen, ko je Republika Slovenija leta 2004 vstopila v EU.
Dodano je bilo poglavje z naslovom Postopek obravnave zadev EU, ki ima pet poglavij in
sicer: (a) splošne določbe; (b) obravnava sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska
unija, in obravnava stališč za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v
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Uradni list RS, št. 43/10.
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Zadeve EU iz prvega odstavka 4. člena ZSDZVZEU in zadeve, ki se obravnavajo po smiselno enakem
postopku kot U zadeve po 5. členu navedenega zakona.
103
Zadeve EU iz tretjega odstavka ZSDZVZEU.
104
Zadeve EU iz 8. člena ZSDZVZEU.
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prihodnjem obdobju; (c) obravnava zadev EU, ki spadajo v pristojnost državnega zbora;
(č) obravnava drugih zadev EU ter (d) poročanje vlade.
Za obravnavo zadev EU oz. za razpravo in sprejem stališč Republike Slovenije je pristojen
Odbor za zadeve EU, v zadevah za skupno zunanjo in varnostno politiko pa stališča
Republike Slovenije sprejema Odbor za zunanjo politiko, razen če ni z ZSDZVZEU ali s
PoDZ določeno, da stališče sprejme Državni zbor.105 "Opredeljevanje nacionalnih izhodišč

in določanje izhodišč in smernic za delovanje vladnih predstavnikov v procesih odločanja
na ravni EU pomeni vsebinski del aktivnosti parlamenta, ki poteka ob upoštevanju istih
načel demokratičnosti, racionalnosti, gospodarnosti itd., kot veljajo za zakonodajni
postopek v ožjem smislu." (Zajc, 2009, str. 49).
Postopek obravnave zadeve EU v Državnem zboru se začne, ko vlada zadevo EU predloži
v obravnavo v Državni zbor. (154.č člen PoDZ). Zadeve EU, ki jih vlada posreduje v
obravnavo, se posredujejo predsedniku Državnega zbora. Predsednik dodeli zadevo v
obravnavo pristojnemu odboru in glede na vsebino predloga matičnim delovnim telesom,
Državnemu svetu in zakonodajno-pravni službi. (154.č člen PoDZ).
Dnevni red seje odbora določi predsednik pristojnega odbora in ga lahko razširi
najkasneje 24 ur pred začetkom seje s tistimi zadevami EU, ki so jih obravnavala matična
delovna telesa in so svoja mnenja že poslala. Na sami seji pa lahko predsednik odbora
razširi dnevni red s tistimi zadevami EU, ki so v teku pogajanj in je pristojni odbor že
sprejel stališče Republike Slovenije, ali kadar gre za poročanje vlade o razlogih za
neupoštevanje stališč Republike Slovenije. Umik posamezne točke se ravno tako opravi na
začetku seje odbora. (154.d člen PoDZ).
Na seje pristojnega odbora so vabljeni predsednik vlade in ministri, ki jih nadomeščajo
državni sekretarji ter predstojniki vladnih služb ali njihovi namestniki. Na sejo so vabljeni
tudi predsedniki matičnih delovnih teles, predstavnik Državnega sveta in predstavnik
zakonodajno-pravne službe. K posameznim točkam pa so lahko povabljeni tudi
predstavniki strokovne javnosti, civilne družbe, gospodarstva in združenj. Vabila se
posredujejo tudi poslancem Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, ki lahko na seji
razpravljajo, vendar nimajo pravice glasovati. (154.e člen PoDZ).
V drugem podpoglavju PoDZ (154.f in 154.g člen PoDZ) je opisan postopek obravnave
spremembe pogodb, na katerih temelji EU, ki ga vlada predloži v obravnavo v trenutku,
ko se začne postopek obravnave v Svetu in postopek obravnave Predloga deklaracije o
usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU.
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Na plenarnem zasedanju se razpravlja o Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah EU ali na podlagi 154.i člena PoDZ, kadar sklep ali zahtevo sprejeme kolegij
predsednika DZ.
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Najmanj enkrat letno Državni zbor razpravlja o stanju Republike Slovenije v institucijah
EU. Podlaga za razpravo o stanju v Uniji in položaju Republike Slovenije ter njenih
usmeritvah za delovanje v institucijah EU v prihodnjem obdobju predstavlja predlog
deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU, ki ga pripravi
vlada na podlagi letnega zakonodajnega programa Evropske komisije in programa Sveta.
Uvodno predstavitev poda predsednik vlade, v razpravi pa sodelujejo tako ministri kot
predstojniki vladnih služb. (154.f člen PoDZ).
Pred obravnavo na seji Državnega zbora pristojna odbora obravnavata predlog sprememb
pogodb in predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah
EU in pripravita poročilo z dopolnjenim predlogom stališč Republike Slovenije oz.
dopolnjen predlog deklaracije. Matična delovna telesa prav tako obravnavajo zadevno
področje in pošljejo svoja mnenja z amandmaji k predlogu stališč Republike Slovenije ali
predlogu deklaracije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora, sicer se šteje, da
soglašajo s predlogi vlade. Državni svet prav tako sodeluje pri obravnavi zadev EU.
Poslanci lahko vlagajo amandmaje k dopolnjenemu predlogu stališč Republike Slovenije
oz. predlogu deklaracije, in sicer dva dni pred sejo pristojnega odbora. Pet dni pred sejo
Državnega zbora pa k dopolnjenemu predlogu stališč oz. k predlogu deklaracije vlagajo
amandmaje poslanske skupine. Do vloženih amandmajev poslanskih skupin se opredelita
pristojna odbora, vlada pa se opredeli do vseh vloženih amandmajev. Na sami seji
Državnega zbora se razpravlja o predlogu sprememb pogodb in dopolnjenemu predlogu
stališč Republike Slovenije oz. o dopolnjenemu predlogu deklaracije ter o amandmajih,
vloženih k dopolnjenima predlogoma. Po zaključeni razpravi se glasuje o amandmajih ter
o predlogih aktov v celoti. Sprejeta deklaracija se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. (154.g člen PoDZ).
Razprava na seji Državnega zbora se opravi, kadar je podana zahteva ali sklep kolegija
predsednika Državnega zbora, zahteva najmanj četrtine poslancev ali zahteva pristojnega
odbora. Predlog za obravnavo mora vsebovati predlog stališč Republike Slovenije in
razloge za obravnavo na plenarni seji. "Stališča RS so lahko v tem primeru po vsebini

različna in obsegajo splošnejše in ohlapnejše opredelitve, lahko pa bolj konkretne in
predstavljajo vsebinsko obvezno naročilo vladi, možne pa so seveda tudi vse vmesne
kombinacije." (Briški, 2006, str. 78). K predlogom stališč lahko poslanske skupine in vlada
najkasneje pet dni pred sejo Državnega zbora vlagajo amandmaje. Pristojni odbor v tem
primeru deluje kot matično delovno telo in vlaga amandmaje najkasneje dva dni pred
plenarnim zasedanjem. Ko se pristojni odbor opredeli do predloga stališč RS k zadevi EU,
o tem pripravi poročilo. Na seji Državnega zbora se razpravlja o amandmajih in predlogih
stališč Republike Slovenije iz zahteve oz. sklepa, nato o amandmajih in predlogih stališč
Republike Slovenije k zadevi EU. Sprejeta stališča mora Državni zbor nemudoma
posredovati vladi. (154.i člen PoDZ).
Pristojni odbor obravnava zadevo EU na podlagi gradiv in predloga stališč Republike
Slovenije, ki ga posreduje vlada, mnenj matičnih delovnih teles, mnenja Državnega sveta
in mnenja zakonodajno-pravne službe. Pri tem morajo matična delovna telesa svoja
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mnenja z amandmaji k predlogu stališč Republike Slovenije posredovati vsaj dva dni pred
sejo pristojnega odbora. Poslanci lahko vlagajo amandmaje dva dni pred sejo pristojnega
odbora in do konca razprave na seji, kadar je bilo gradivo, ki je podlaga za odločanje,
poslano po sklicu seje ali če je bila sklicana nujna seja. Mnenje k amandmajem poda tudi
vlada. Po končani razpravi in glasovanju pristojni odbor sprejme stališče Republike
Slovenije do obravnavane zadeve EU ter jih takoj pošlje vladi. Vlado sprejeto stališče
Republike Slovenije politično zavezuje in ga mora upoštevati pri svojem delovanju v
organih EU. (154.h PoDZ).
Zadnje spremembe in dopolnitve PoDZ predvidevajo obvezno vključenost matičnih
delovnih teles v obravnavo zadev EU.
Pristojni odbor lahko sprejme sklep o nameri, da bo obravnaval določeno zadevo EU ali da
bo o njej nadaljeval obravnavo in da bo v zvezi s to zadevo EU sprejel stališča Republike
Slovenije v določenem nadaljnjem roku. (154.j člen PoDZ). Pristojni odbor lahko
obravnava tudi druge zadeve. Obravnava se opravi na predlog vlade ali pa na podlagi
sklepa, ki ga z večino članov sprejme pristojni odbor ali matično delovno telo. Matična
delovna telesa in pristojna odbora lahko obravnavajo tudi druga vprašanja s področja
delovanja EU in pri tem sodelujejo z vlado. (154.k PoDZ).
Posebej je treba izpostaviti, da je časovna usklajenost obravnav matičnih delovnih teles in
pristojnih odborov nujna. Ključna je tudi koordinacija posredovanih gradiv med vlado in
državnim zborom v času zasedanj Sveta. Če Državni zbor ne zavzame stališča do
obravnavane tematike v časovnih rokih, vlada zavzame stališče, ki ga oblikuje sama.
Vlada je dolžna Državnemu zboru sproti poročati o svojih dejavnosti, sprejetih odločitvah
in uveljavitvi stališč Republike Slovenije, ki se sprejmejo na Svetu. Kadar vlada ni
uveljavila stališč Republike Slovenije, mora pristojni odbor o tem obvestiti na prvi seji
odbora in pojasniti okoliščine in razloge za takšno odločitev.106 Lahko tudi predloži pisno
poročilo na sami seji pristojnega odbora. (154.k člen PoDZ).

6.4

ODLOK O USTANOVITVI
DRŽAVNEGA ZBORA

IN

NALOGAH

DELOVNIH

TELES

"Celotni parlament ali njegov dom je preveliko telo, da bi moglo razpravljati in odločati o

vseh zadevah v celoti. Da bi lahko parlament učinkovito deloval in da bi lahko zakonodajni
postopki čim racionalnejše potekali, mora razviti ustrezno notranjo organiziranost in
specializacijo. Delovna telesa so tako postala nujen pogoj za poglobljeno obravnavanje
vseh zadev in smotrno organiziran zakonodajni postopek". (Zajc, 2009, str. 75). Za delo
Državnega zbora je tako pomemben OdUNDTDZ-3107, ki določa, da imajo ustanovljeni
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Skladno s drugim odstavkom 10. člena ZSDZVZEU.
Uradni list RS, št. 7/12.
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odbori in Komisije poleg pristojnostih, določenih s PoDZ in drugimi predpisi, še dodatne
naloge.
Odbor za zadeve EU v skladu z OdUNDTDZ-3 obravnava zadeve EU, razen zadev s
področja zunanje in varnostne politike, in sicer:
• predloge sprememb pogodb, na katerih temelji EU;
• pogodbe o pristopu držav kandidatk k EU, vključno s pogajalskimi izhodišči;
• obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije
oz. Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter
• sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi
državami članicami EU ter Evropsko unijo oz. Evropsko skupnostjo za atomsko
energijo;
• obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v
institucijah EU;
• sodeluje pri tem, da v skladu z 12. členom PEU prispeva k dobremu delovanju EU, še
posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;
• obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov EU, razen zadev s
področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov
Republike Slovenije v teh institucijah in organih;
• sodeluje z institucijami in organi EU ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve
EU;
• sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami EU s svojega delovnega
področja in
• skrbi za evidenco zadev EU.
Odbor za zunanjo politiko v skladu z OdUNDTDZ-3108 obravnava zadeve EU s področja
zunanje in varnostne politike. Odbor obravnava predloge zakonov, drugih aktov in
problematiko, ki se nanaša na:
• področje zunanjih zadev države;
• gospodarsko diplomacijo;
• konzularno zaščito;
• mednarodno pravo in mednarodne pogodbe;
• mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč;
• druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo;
• problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno medparlamentarno sodelovanje
• zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih
parlamentarnih teles, institucij in organizacij ter opozarja predsednika Državnega
zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem;
• potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti RS, ter
v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih
delegacij;
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•
•

•

obravnava predloge za odprtje in zaprtje diplomatskih predstavništev RS v tujini ter za
imenovanje vodij diplomatskih predstavništev;
pripravlja predloge za kolegij predsednika Državnega zbora za sestavo delegacij, ki
sodelujejo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in
telesih
usmerja mednarodno dejavnost Državnega zbora v skladu s pravilnikom.

Odbor poleg tega:
• obravnava zadeve s področja zunanjih odnosov in širitve, ki so na dnevnem redu
Sveta za splošne zadeve, Sveta za zunanje zadeve in Evropskega sveta;
• predloge zakonov o ratifikaciji sprememb pogodb, na katerih temelji EU, vključno s
pogodbami o pristopu držav kandidatk k EU, ter predloge zakonov o ratifikaciji
mednarodnih pogodb, ki jih sklepa RS skupaj z ostalimi državami članicami EU in
Evropsko skupnostjo109 oz. Evropsko skupnostjo za atomsko energijo;
• obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v
institucijah EU;
• na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi organi Evropske unije ter
• sodeluje z matičnimi delovnimi telesi z zadevami EU s svojega delovnega področja.
Zaradi velikega števila zakonodajnih predlogov in vseh zadev EU je nemogoče pričakovati,
da bi nacionalni parlamenti na plenarnih zasedanjih opravili kakovostno razpravo o vseh
zadevah v doglednem časovnem roku. Zaradi racionalnosti postopkov in tudi drugih
elementov (funkcija specializacije, zagotavljanje neprekinjenega zakonodajnega dela in
stabilnosti oblikovanja politik, pridobivanja dodatnih informacij …)110 se je delo v
parlamentih preoblikovalo in zato preneslo na parlamentarne odbore.
Pristojna odbora, tj. Odbor za zadeve EU in Odbor za zunanjo politiko v imenu Državnega
zbora sprejemata Stališča Republike Slovenije. Še enkrat velja poudariti, da pristojni
odbor- Odbor za zadeve EU ne sprejema zakonodajnih odločitev, pač pa le sodeluje pri
oblikovanju stališč, ki politično zavezujejo vlado v institucijah EU. Odločitve, ki jih sprejme,
vlada upošteva v okviru svojih pristojnosti in svojega delovanja, razen v določenih
primerih, ki so opredeljeni v ZSDZVZEU.

6.5

ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE

Parlamenti držav članic so ustanovili posebna delovna telesa, ki so pristojna za obravnavo
zadev s področja EU. Med seboj se razlikujejo v stopnji sodelovanja, ki se razteza od tega,
da nacionalni parlament ne igra nobene vloge, saj ga vlada le naknadno obvešča o
nekaterih svojih dejavnostih v EU,111 do druge skrajnosti, kjer ima parlament možnost
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Oziroma Evropsko unijo.
Več: Drago Zajc, Sodobni parlamentarizem in proces zakonodajnega odločanja (s posebnim poudarkom na
državnem zboru RS), 2009.
111
Grčija, Portugalska.

110

85

oblikovanja lastnih stališč, vlada pa je v celoti vezana na njegova stališča in ne more
sodelovati pri odločanju v Svetu, če ne dobi izrecne podpore svojega parlamenta.112
Leta 1996 je Državni zbor oblikoval Komisijo za Evropske zadeve. Komisija je imela poleg
predsednika in podpredsednika še 8 članov. Posebna značilnost Komisije je bila, da so bili
člani Komisije tudi predsedniki in podpredsedniki matičnih delovnih teles, kar je
pripomoglo k boljšemu razumevanju evropskih zadev in usklajeni obravnavi na matičnih
delovnih telesih v tistem obdobju. Komisija je obravnavala splošne zadeve, ki so bile
povezane z evropskim povezovalnim procesom, usklajevala delo med delovnimi telesi,
analizirala, ocenjevala in pripravljala poročila o vključevanju Slovenije v EU, spremljala
napredek na področju harmonizacije evropske zakonodaje, se povezovala in sodelovala z
institucijami EU, parlamenti drugih držav članic in parlamenti kandidatk za vstop v EU.
Poleg Komisije za Evropske zadeve sta na področju evropskih zadev delovala še Odbor za
zunanjo politiko in Skupni parlamentarni odbor EU – Slovenija. Odbor za zunanjo politiko
je imel poleg predsednika in podpredsednika 20 članov. Odbor je obravnaval in potrjeval
pogajalska izhodišča ter razpravljal o bilateralnih in multilateralnih tematikah.
Septembra 1998 pa je bil ustanovljen Pridružitveni parlamentarni odbor EU – Slovenija, ki
je imel pravno podlago v 116. členu Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani.113 Slovenski del skupnega odbora je imel
predsednika, podpredsednika in 10 članov ter 12 nadomestnih članov. "To atipično

parlamentarno delo je najprej spremljalo implementacijo evropskega sporazuma v
Sloveniji, pregledovalo vse vidike odnosov med Slovenijo in EU, sodelovalo in izmenjavalo
mnenja med EU in državnim zborom ter posredovalo stališča in priporočila
pridružitvenemu svetu, državnemu zboru in EP." (Fink Hafner, Lajh, 2005, str. 70). Pri
obravnavi evropskih zadev in politik so sodelovala tudi druga "zainteresirana" delovna
telesa.
Po dopolnitvi Ustave in sprejemu ZSDZVZEU leta 2004 je bil izpolnjen predpogoj za
ustanovitev Odbora za zadeve Evropske unije (ki je prevzel vlogo Komisije za Evropske
zadeve). Odbor za zadeve Evropske unije ima pravno podlago za delovanje v 3.a členu
Ustave, ZSDZVZEU, PoDZ ter OdUNDTDZ.
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Npr. Danska, Avstrija. Več: Obrazložitev Predloga zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v
zadevah Evropske unije - prva obravnava.
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skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino
ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(MESP), Uradni list RS-MP, št. 13/97.
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Naloga pristojnega odbora je obravnavanje vseh zadev EU, ki bi po vsebini in v skladu z
ustavo ter zakoni spadale v pristojnost državnega zbora, ter sodelovanje pri oblikovanju
stališč Republike Slovenije.
Ključne spremembe in dopolnitve ZSDZVZEU in PoDZ v zadnjih dveh letih so šle v smeri
sprememb Lizbonske pogodbe ter večje transparentnosti114 delovanja pristojnih odborov
in matičnih delovnih teles pri obravnavi zadev EU. Obvezna je vključenost matičnih
delovnih teles pri obravnavi osnutkov zakonodajnih aktov in oblikoval se je postopek
nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti. Natančneje se je določil postopek v
primeru tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom institucij EU, ter
oblikovala se je obravnava pobud Evropskega sveta in predlogov Sveta.
Srečanja Odbora za zadeve EU potekajo enkrat tedensko, ta odbor je tako eden bolj
obremenjenih. "Delovna telesa, ki se ukvarjajo s finančnimi vprašanji, gospodarsko

politiko, notranjimi zadevami ali mednarodnimi odnosi in zadevami EU, niso samo
najpomembnejša, ampak običajno tudi najbolj obremenjena." (Zajc, 2009, str. 79). V
nadaljevanju so prikazani podatki o aktivnostih obravnav pristojnega odbora in matičnih
delovnih teles v mandatnem obdobju 2004–2008 in 2008–2011 v zadevah EU.
6.5.1 OBRAVNAVA DRŽAVNEGA ZBORA V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE V LETIH
2004–2008
Odbor za zadeve EU je bil ustanovljen novembra 2004. V mandatnem obdobju 2004–2008
je obravnaval 382 zadev na 177 sejah. Odbor za zunanjo politiko je na 46 sejah
obravnaval 51 zadev EU. Seje so bile v tem mandatnem obdobju zaprte za javnost.
Tabela 6: Število sej Odbora za zadeve EU in Odbora za zunanjo politiko v mandatnem
obdobju 2004–2008

PRISTOJNI ODBOR

SEJE PRISTOJNIH ODBOROV 2004–2008

Odbor za zadeve
Evropske unije

je imel 177 sej – 135 rednih, 39 nujnih in 3 korespondenčne seje.
Na vseh 177 sejah je obravnaval zadeve EU.

Odbor za zunanjo
politiko

je opravil 138 sej – 39 rednih, 97 nujnih in 2 korespondenčni seji.
Na 46 sejah je obravnaval zadeve EU.

Vir: Državni zbor (2008)
Odbor za zadeve EU je na sejah na podlagi vladnih izhodišč redno obravnaval
zakonodajne in druge predloge EU ter sprejemal stališča. V večini primerov je podprl
stališča vlade, ki so postala stališča Republike Slovenije. Analiza dela Odbora za zadeve
EU kaže, da je na 177 sejah obravnaval 128 U- zadev (33 %), 30 E- zadev (7 %) in 224
S- zadev (58 %) in tako obravnaval 79 % vseh dodeljenih zadev EU. Število obravnav S114

Odprte seje za javnost.
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zadev kaže, da je Odbor redno spremljal zasedanja Sveta ter razpravljal o predlaganih
izhodiščih.
Tabela 7: Število obravnav U-, E- in S- zadev na sejah Odbora za zadeve EU in Odbora
za zunanjo politiko v mandatnem obdobju 2004–2008

ZADEVE EU 2004–2008
ŠTEVILO
SEJ Z
ZADEVAMI
EU

Odbor za zadeve
Evropske unije

177

169

128

30

224

Obravnavane
zadeve
EU
(skupaj
)
382

Odbor za zunanjo
politiko

46

14

14

-

37

51

223

183

142

30

261

433

2004-2008
PRISTOJNI
ODBOR

SKUPAJ
Seje
Državnega
zbora – plenarno
zasedanje
POROČILA
VLADE

Zadeve EU,
dodeljene
("U"+"E"
zadeve EU)

Obravnavane
"U"
zadeve
EU

Obravnavane
"E"
zadeve
EU

Obravnavane
"S"
zadeve
EU

Test
subsidiar
nosti

5

5

8

198

Vir: Državni zbor (2008)
Državni zbor je na plenarnem zasedanju obravnaval 8 zadev EU. Na drugi izredni seji115
Državnega zbora sta bila ustanovljena pristojna odbora. Državni zbor je na plenarnih
zasedanjih obravnaval:
• Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU – v tem
mandatu je bila obravnavana štirikrat;
• Stališče Republike Slovenije do pristopa Bolgarije in Romunije k EU in podpisu
pogodbe o pristopu k EU;
• Stališče Republike Slovenije do osnutka pogodbe, ki spreminja Pogodbo o EU in
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti ter
• Poročilo o predsedovanju Slovenije Svetu EU od 1. 1.–30. 6. 2008 s Sklepi Evropskega
sveta z dne 19. in 20. junija 2008.
V skladu s PoDZ je vlada dolžna sproti poročati o svoji dejavnosti in uveljavitvi stališč
Republike Slovenije. Državni zbor v okviru nadzora nad delom vlade lahko preverja
skladnost sprejetih stališč v obliki poročil, ki jih posreduje Vlada. V mandatnem obdobju
2004–2008 je posredovala 198 poročil od skupno 261 obravnav izhodišč, kar pomeni, da
je vlada posredovala 75 % vseh poročil. Ostalih 25 % poročil pa Državnemu zboru niso
bili posredovani.

115

2. izredna seja DZ, 17. 11. 2004.
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Omeniti velja, da je Republika Slovenija v prvi polovici 2008 predsedovala Svetu, zato je
bilo na plenarnem zasedanju obravnavano Poročilo o predsedovanju Slovenije Svetu EU.
Samo predsedovanje števila obravnavanih zadev ni bistveno povečalo, se je pa povečalo
število medparlamentarnih aktivnosti odborov ter število medparlamentarnih srečanj.
Tabela 8: Število obravnav E-, U- in S- zadev na sejah matičnih delovnih teles v
mandatnem obdobju 2004–2008

ZADEVE EU 2004-2008
ŠTEVILO
SEJ Z
ZADEVAMI
EU

Zadeve
EU,
dodeljene
("U"+"E"
zadeve
EU)

Obravnavane
"U"
zadeve
EU

Obravnavane
"E"
zadeve
EU

Obravnavane
"S"
zadeve
EU

Obravnavane
zadeve
EU
(skupaj)

12

38

8

4

4

16

11

39

15

-

2

17

8

13

8

-

2

10

8

9

4

-

1

5

10

27

6

2

4

12

Odbor za notranjo
politiko,
javno
upravo in pravosodje

15

20

19

-

2

21

Odbor za lokalno
samoupravo
in
regionalni razvoj

4

5

5

-

1

6

2004-2008
MATIČNO DELOVNO
TELO

Odbor
gospodarstvo

za

Odbor za promet
Odbor za okolje in
prostor
Odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano
Odbor za finance in
monetarno politiko

Odbor za obrambo

4

3

5

-

2

7

Odbor za zdravstvo

12

17

11

1

3

15

Odbor
za
delo,
družino,
socialne
zadeve in invalide

5

4

5

-

1

6

Odbor za kulturo,
šolstvo,
šport
in
mladino

4

7

5

-

1

6

Odbor
za
visoko
šolstvo, znanost in
tehnološki razvoj

3

6

4

-

2

6

Odbor
za
nadzor
javnih financ

3

2

1

-

3

4

99

190

96

7

28

131

SKUPAJ

Test
subsidiar
-nosti

1

2

3

Vir: Državni zbor (2008)
Iz tabele št. 8 je razvidno, da je 13 matičnih delovnih teles skupaj opravilo 99 sej in
obravnavalo 131 zadev EU. Največ je bilo U- zadev (96), nekoliko manj S- zadev (28), Ezadev pa le 7. Med najbolj obremenjenimi odbori so bili Odbor za notranjo politiko, javno
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upravo in pravosodje, ki je tudi obravnaval največ zadev EU, Odbor za gospodarstvo,
Odbor za zdravstvo, Odbor za zdravstvo in Odbor za promet. Od skupno 190 dodeljenih
U- in E- zadev so matična delovna telesa obravnavala 131 zadev, kar pomeni, da 31 %
zadev EU ni bilo obravnavanih. Opozoriti velja, da v mandatnem obdobju 2004–2008
matična delovna telesa niso bila zavezana k obvezni obravnavi U- zadev. Na splošno velja,
da je interes za obravnavo zadev EU na matičnih delovnih telesih manjši od zaželenega.
Odbor za zadeve EU je obravnaval vseh 5 testov subsidiarnosti, ki so bili predvideni v
okviru COSAC-a, matična delovna telesa pa le 3.
6.5.2 OBRAVNAVA DRŽAVNEGA ZBORA V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE V LETIH
2008–2011
Mandat 2008–2011 je zaradi predčasnih volitev v Državni zbor trajal od oktobra 2008 do
decembra 2011, torej skoraj eno leto manj, kot je bilo običajno za pretekle mandate.
V tem mandatnem obdobju so bile sprejete spremembe in dopolnila ZSDZVZEU in PoDZ, v
katerem morajo matična delovna telesa obvezno obravnavati zadeve EU in svoja mnenja
posredovati pristojnima odboroma.
Odbor za zadeve EU je v tem obdobju na 150 sejah obravnaval 420 zadev EU. Odbor za
zunanjo politiko pa je na 141 sejah obravnaval 69 zadev EU. Če bi se trend števila sej
nadaljeval, bi v četrtem mandatnem letu zagotovo preseglo število sej v mandatnem
obdobju 2004–2008.

Tabela 9: Število sej Odbora za zadeve EU in Odbora za zunanjo politiko v mandatnem
obdobju 2008–2011

PRISTOJNI ODBOR

SEJE PRISTOJNIH ODBOROV 2008-2011

Odbor za zadeve Evropske
unije

Je imel 150 sej – 109 rednih, 38 nujnih in 3 korespondenčne seje.
Na vseh 150 sejah je obravnaval zadeve EU.

Odbor za zunanjo politiko

Opravil je 141 sej – 65 rednih, 68 nujnih in 8 korespondenčnih sej.
Na 50 sejah je obravnaval zadeve EU.

Vir: Državni zbor (2012)
Državni zbor je na plenarnem zasedanju v mandatnem obdobju 2008–2011 zasedal
šestkrat. Državni zbor je obravnaval:
• na eni izmed sej 11 Stališč Republike Slovenije do osnutkov skupnega stališča EU za
odprtje ali začasno zaprtje poglavij za Hrvaško;
• Deklaracijo o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU (dvakrat);
• Stališče Republike Slovenije do Osnutka sprememb Protokola o spremembi Protokola
(št. 36) o prehodni ureditvi (k Pogodbi o Evropski uniji) glede sestave Evropskega
parlamenta;
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•

•

Stališče Republike Slovenije do Osnutkov sklepov Evropskega sveta o spremembi
člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za
države članice, katerih valuta je evro ter
Stališče Republike Slovenije do Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji.

Tabela 10: Število obravnav E-, U- in S- zadev na sejah Odbora za zadeve EU in Odbora
za zunanjo politiko v mandatnem obdobju 2008–2011

ZADEVE EU 2008–2011
ŠTEVILO
SEJ Z
ZADEVAMI
EU

Zadeve EU,
dodeljene
("U"+"E"
zadeve EU)

Obravnavane
"U"
zadeve
EU

Obravnavane
"E"
zadeve
EU

Obravnavane
"S"
zadeve
EU

Obravnavane
zadeve EU
(skupaj)

Test
subsidi
arnosti

Odbor za zadeve
Evropske unije

150

233

154

50

216

420

3

Odbor za zunanjo
politiko

50

23

19

2

46

69

200

156

173

52

264

489

PRISTOJNI
ODBOR

SKUPAJ
Seje
Državnega
zbora – plenarno
zasedanje

3

6

254

POROČILA VLADE

Vir: Državni zbor (2012)
Odbor za zadeve EU je na 150 sejah obravnaval 154 U- zadev (36 %), 50 E- zadev (11
%) in 216 S- zadev (51 %) in tako obravnaval 75 % vseh zadev EU, ki so mu bile
dodeljene. Pri vseh zadevah EU se kaže porast obravnav v primerjavi s prejšnjim
mandatom.
Vlada je v obdobju 2008–2011 posredovala 254 poročil z zasedanj Sveta in zagotovila
96,2% obveščenost Državnega zbora. Odstotek prejetih poročil je višji v primerjavi s
prejšnjim mandatom.
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Tabela 11: Število obravnav U-, E- in S- zadev na sejah matičnih delovnih teles v
mandatnem obdobju 2008–2011

ZADEVE EU 2008–2011
ObravObravObravnavane
navane
navane
"U"
"E"
"S"
zadeve
zadeve
zadeve
EU
EU
EU

ŠTEVILO
SEJ Z
ZADEVAMI
EU

Zadeve
EU,
dodeljen
e
("U"+"E"
zadeve
EU)

2

2

2

-

-

2

10

25

6

10

1

17

10

21

19

-

-

19

5

5

3

2

-

5

8

13

5

7

-

12

15

31

11

11

-

22

Odbor za notranjo
politiko,
javno
upravo in pravosodje

19

39

24

3

-

27

Odbor za lokalno
samoupravo
in
regionalni razvoj

5

7

2

4

-

6

Odbor za obrambo
Odbor za zdravstvo

1
8

1
13

1
12

-

-

1
12

Odbor
za
delo,
družino,
socialne
zadeve in invalide

8

12

6

3

-

9

Odbor za kulturo,
šolstvo,
šport
in
mladino

2

4

2

-

-

2

Odbor
za
visoko
šolstvo, znanost in
tehnološki razvoj

2

9

2

-

-

2

95

182

95

40

1

136

2008-2011
MATIČNO DELOVNO
TELO

Komisija za narodni
skupnosti
Odbor
gospodarstvo
Odbor za promet

za

Odbor za okolje in
prostor
Odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano
Odbor za finance in
monetarno politiko

SKUPAJ

Obravnavane
zadeve EU
(skupaj)

Test
subsidia
rnosti

2

1

3

Vir: Državni zbor (2012)
Iz tabele št. 11 je razvidno, da je 13 matičnih delovnih teles v treh letih (namesto v štirih)
skupaj opravilo 95 sej in obravnavalo 136 zadev EU. Največ je bilo U- zadev (95), nekoliko
manj S- zadev (40), E-zadeva pa le 1. Občuten porast obravnav S- zadev kaže, da so
matična delovna telesa obravnavala tudi poročila Vlade in druge zadeve, ki niso
zakonodajne narave. Največ zadev EU so obravnavali Odbor za notranjo politiko, javno
upravo in pravosodje, Odbor za finance in Odbor za promet. Od skupno 182 dodeljenih Uin E- zadev so matična delovna telesa obravnavala 136 zadev. Odbor za zadeve EU in
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matična delovna telesa so obravnavala 3 teste subsidiarnosti, ki so bili predvideni v okviru
COSAC-a. Ugotoviti je mogoče, da se je število obravnav zadev EU na matičnih delovnih
telesih v primerjavi s prejšnjim mandatom povečalo, čemur je botrovala sprememba
zakonskih in poslovniških določil.
Na splošno je mogoče ugotoviti, da Odbor za zadeve EU v zelo majhnem obsegu
dopolnjuje predloge stališč, ki jih predlaga vlada. V obdobju 2008–2011 je bilo sprejetih le
11 amandmajev k predlogom stališč, ki jih je predlagala vlada. Sicer leto 2012 ni predmet
obravnave, vendar velja omeniti, da je bilo od decembra 2011 do junija 2012 na
pristojnem odboru, tj. Odboru za zadeve EU, k predlogom stališč Republike Slovenije
vloženih že 5 amandmajev.

6.6

NAJNOVEJŠE
DOPOLNITVE
IN
SPREMEMBE
SODELOVANJU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN
POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA V ZADEVAH EU

ZAKONA
O
VLADO TER

Lizbonska pogodba je vnesla nove pristojnosti in prvič formalno uredila vlogo nacionalnih
parlamentov v institucionalnem okviru EU. Z novimi določbami v obeh Pogodbah in
priloženih protokolih so prvič jasno navedene pravice in obveznosti nacionalnih
parlamentov in institucij EU.
6.6.1 ZAKON O SODELOVANJU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO V
ZADEVAH EU
Temeljni cilj sprememb in dopolnil Zakona116 je bila ureditev sodelovanja med državnim
zborom in vlado v naknadnem (ex post) nadzoru spoštovanja načela subsidiarnosti, in
sicer ko Državni zbor že sprejme sklep, da je bilo s sprejetim zakonodajnim aktom EU
kršeno načelo subsidiarnosti.117

Zakon o dopolnitvi zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah
Evropske unije118 določa, da se doda 11.a člen. V primeru ugotovljene kršitve Državni zbor
sprejme sklep z obrazložitvijo, v katerem so navedene kršitve, nalog za vložitev tožbe in
usmeritvena navodila za zastopanje in jih posreduje Državnemu pravobranilstvu. Slednji
na podlagi prejetih dokumentov pripravi končno besedilo tožbe in vloži tožbo na Sodišče
EU.119 Državno pravobranilstvo tudi sproti obvešča Državni zbor o poteku postopka pred
Sodiščem EU, svojih dejavnostih in ostalih sprejetih odločitvah Sodišča EU (11.a člen
ZSDZVZEU).

116

Dopolnitve in spremembe so stopile v veljavo 8. 1. 2011.
Postopek obravnave v primeru tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom je
podrobneje pojasnjen v 154.n členu PoDZ.
118
Uradni list RS, št. 107/2010.
119
V predvidenih rokih, ki jih določajo pogodbe, na katerih temelji Unija.
117
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Iz obrazložitve Predloga zakona o dopolnitvi zakona o sodelovanju med državnim zborom
in vlado v zadevah Evropske unije izhaja, da v primeru razhajanj v mnenjih med Državnim
zborom in vlado Državno pravobranilstvo pred Sodiščem EU zastopa stališče, ki mu ga je
posredoval Državni zbor. Državno pravobranilstvo pred Sodiščem EU ne more zastopati
drugačnih stališč, kot jih sprejme Državni zbor, kot tudi ne more zavrniti zahteve po
vložitvi tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom EU.120
6.6.2 POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA V ZADEVAH EU
Cilj sprememb in dopolnitev121 PoDZ122 je zagotovitev učinkovite vključenosti Državnega
zbora v postopke odločanja na ravni EU, po drugi strani pa večjo aktivnost in vključenost
matičnih delovnih teles pri obravnavi zadev EU, ki so že v zakonodajnem postopku.
Dopolnjen PoDZ omogoča učinkovitejšo notranjo koordinacijo obravnav zadev EU v
pristojnih službah v zadevah EU.
Ključne novosti Poslovnika Državnega zbora, kot posledica uveljavitve Lizbonske pogodbe
in priloženih protokolov, so:
• obvezna vključenost matičnih delovnih teles v obravnavo zadev EU (dopolnitev154.h in
154.g člena PoDZ);
• postopek izvedbe nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v osnutku
zakonodajnega akta institucij EU (nov 154.m člen PoDZ);
• postopek tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom institucij EU
pred Sodiščem EU (nov 154.n člen PoDZ);
• postopek obravnave pobude Evropskega sveta iz člena 48(7) PEU (Postopki za
spremembo Pogodb) (nov 154.o člen PoDZ);
• postopek obravnave predloga Sveta iz člena 81(3) PDEU (Pravosodno sodelovanje v
civilnih zadevah) (nov 154.p člen PoDZ);
• postopek obravnave prošnje za pristop k Evropski uniji 49 PEU (nov 154.r člen
PoDZ);
• postopek sodelovanja v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik Evropske unije v
okviru območja svobode, varnosti in pravice (dopolnitev 154.s člena PoDZ).
V okviru ključnih sprememb in dopolnitev PoDZ podajamo obrazložitev besedila členov, ki
so bili dodani, dopolnjeni oz. spremenjeni.

120

Postopkovna ureditev tega člena je podrobneje opisana v PoDZ, ki sledi v nadaljevanju.

121

Spremembe in dopolnitve PoDZ stopile v veljavo 8. 1. 2010.
Uradni list RS, št. 105/2010.

122
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6.6.3 OBVEZNA VKLJUČENOST MATIČNIH DELOVNIH TELES V OBRAVNAVO
ZADEV EU
Na splošno se večina nacionalnih parlamentov trudi v postopke obravnav zadev EU v čim
večji meri vključiti "specializirana" matična delovna telesa. Izkušnje in praksa kažejo, da je
strokovno usmerjena obravnava evropskih politik na matičnih delovnih telesih bistvena za
poglobljeno delovanje zakonodajnega postopka. Matična delovna telesa so specializirana
na področju, ki ga obravnavajo, in lažje prepoznavajo spremembe, ki jih evropska
zakonodaja vnaša v nacionalni pravni red.
Po drugi strani se Odbori za zadeve EU po načinu delovanja in obsega dela razlikujejo od
matičnih delovnih teles in imajo v "[S]trukturi delovnih teles posebno "helikoptersko"

vlogo in prevzemajo pretežni del bremena obravnavanja EU zadev oz. določanja stališč do
zadev, ki se obravnavajo v procesu odločanja na ravni EU." (Zajc, 2010. str. 168).
Sposobnost odzivanja in opozarjanja na spremembe evropske zakonodaje pa zagotavljajo
predvsem matična delovna telesa, ki lahko pripomorejo k boljši pripravi zakonodaje. Večjo
vključenost matičnih delovnih teles v Državnem zboru zagotavlja sprememba 154.g in
154.h člena PoDZ.
Spremenjeno besedilo člena določa, da matična delovna telesa pošljejo svoja mnenja z
amandmaji k predlogu stališča Republike Slovenije ali k predlogu deklaracije najkasneje
dva dni pred sejo Odbora za zadeve EU. Matična delovna telesa morajo pri obravnavi
stališč Republike Slovenije pripraviti mnenje, ki predstavlja osnovno gradivo za obravnavo
na pristojnem odboru in sprejem stališča Republike Slovenije. (154.g člen PoDZ).
Državni svet je vključen v obravnavo zadev EU na pristojnem odboru in svoje mnenje
posreduje v istem roku, kot to velja za matično delovno telo.
Matična delovna telesa sodelujejo tudi pri obravnavi Deklaracije o usmeritvah za delovanje
v institucijah EU in svoja mnenja z amandmaji k predlogu stališč Republike Slovenije
posredujejo najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora. Pristojni odbor omenjeni
predlog deklaracije obravnava na podlagi gradiv in predloga stališč Republike Slovenije, ki
jih predloži vlada in na podlagi mnenj matičnih delovnih teles, mnenj državnega sveta in
zakonodajno-pravno službe, kadar jih podata. (154.h člen PoDZ).
Zaradi načela neposredne uporabnosti postanejo zakonodajni akti EU del nacionalnega
prava in se neposredno uporabljajo v pravnih sistemih držav članic. "Samodejnost

neposredne uporabe pa je odvisna od vrste akta: tako se na primer ustanovitvene
pogodbe neposredno uporabljajo po ratifikaciji v vseh državah članicah; uredbe se v
skladu s členom 288 PDEU neposredno uporabljajo po izteku vacatio legis". (Ferčič et al.
2011, str. 86). Direktive pa se v obliki nacionalnih zakonov implementirajo v nacionalno
zakonodajo. Zato je še posebej pomembno, da so matična delovna telesa vključena v
obravnavo zadevnih aktov, saj jih kasneje obravnavajo na sejah odborov. Zadnja
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sprememba PoDZ (januar 2011) določa, da morajo matična delovna telesa obravnavati
zadevo iz prvega odstavka 4. člena ZSDZVZEU ter pripraviti mnenje k predlogu stališča
Republike Slovenije ter ga posredovati pristojnemu odboru najkasneje dva dni pred sejo.
Sprememba 154.k člena PoDZ določa, da lahko poleg matičnih delovnih teles tudi
pristojna odbora obravnavata druga vprašanja s področja delovanja EU in pri tem
sodelujeta z vlado.
6.6.4 POSTOPEK IZVEDBE NADZORA NAD UPOŠTEVANJEM NAČELA
SUBSIDIARNOSTI V OSNUTKU ZAKONODAJNEGA AKTA INSTITUCIJ EU
Mehanizem zgodnjega opozarjanja nacionalnim parlamentom omogoča, da samostojno
izvajajo postopke v zvezi z nadzorom spoštovanja načela subsidiarnosti v predhodni
zakonodajni fazi, torej še preden se osnutek zakonodajnega akta obravnava v pristojnih
institucijah EU. Državam članicam je bila prepuščena ureditev tega vprašanja v nacionalni
zakonodaji. Državni zbor je izvajanje postopka spoštovanja načela subsidiarnosti uredil v
154.m členu PoDZ.
Postopek nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v osnutkih zakonodajnih aktov
institucij EU v Državnem zboru se izvede na zahtevo najmanj četrtine poslancev, ali na
podlagi sklepa pristojnega odbora ali matičnega delovnega telesa. Zahteva ali sklep se
posredujeta predsedniku Državnega zbora. Predsednik Državnega zbora zahtevo ali sklep
posreduje zakonodajno-pravni službi, ki najkasneje v sedmih dneh pripravi mnenje o
izpolnjevanju pogojev za izvedbo postopka nadzora nad upoštevanjem načela
subsidiarnosti, kot so določeni v pogodbah, na katerih temelji EU.
O zahtevi ali sklepu se obvesti pristojni odbor ali matično delovno telo, kadar nista
predlagatelja. Zakonodajno-pravna služba v 7 dneh pripravi mnenje. Če meni, da pogoji
niso izpolnjeni, lahko predsednik Državnega zbora vseeno odloči o nadaljevanju postopka
ter o tem obvesti pristojni odbor ali matično delovno telo, kadar nista predlagatelja.
Če zakonodajno-pravna služba ugotovi, da so pogoji izpolnjeni, predsednik Državnega
zbora dodeli zahtevo ali sklep pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu telesu v
obravnavo. Matično delovno telo osnutek zakonodajnega akta obravnava in sprejme
mnenje o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti. Morebitno
kršitev načela utemelji ter mnenje posreduje pristojnemu odboru. Pristojni odbor na
podlagi mnenja matičnega delovnega telesa sprejme sklep o skladnosti osnutka
zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti.
V primeru ugotovljene kršitve pa predsednik pristojnega odbora sklep z obrazložitvijo o
kršitvah pošlje predsedniku Državnega zbora. (154.m člen PoDZ).
Obravnava se konča na pristojnem odboru in Državni zbor o tem ne odloča.
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Lahko pa se postopek nadaljuje in se skladnost osnutka zakonodajnega akta obravnava
na plenarni seji, če tako sklene pristojni odbor ali zahteva najmanj četrtina poslancev. V
tem primeru pristojni odbor sprejme predlog sklepa z obrazložitvijo o skladnosti osnutka
zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti in ga posreduje Državnemu zboru v
sprejem. Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora. Poslanske
skupine lahko k predlogu sklepa vlagajo amandmaje najkasneje pet dni pred sejo
državnega zbora. Če je s predlogom sklepa razširjen dnevni red sej, pa se amandmaji k
predlogu sklepa vlagajo najkasneje dva dni pred dnevom obravnave na plenarni seji. Do
amandmajev se opredeli pristojni odbor. Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o
amandmajih k predlogu sklepa in samem predlogu sklepa.
Kadar je ugotovljena kršitev načela subsidiarnosti, predsednik Državnega zbora sklep z
obrazložitvijo in ugotovljene kršitve pošlje predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in
Evropske komisije ter obvesti matično delovno telo oz. predlagatelja. Predsednik
Državnega zbora o začetku in zaključku postopka nadzora nad upoštevanjem načela
subsidiarnosti obvesti Državni svet. (154.m člen PoDZ).
V poslovniških določbah se dosledno upoštevajo roki, v katerih morajo nacionalni
parlamenti posredovati obrazloženo mnenje. Prav tako je v PoDZ upoštevana določba iz
Protokola št. 1, da se ugotovljena kršitev načela subsidiarnosti posreduje predsednikom
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Predsednik Državnega zbora o sprejetem
obrazloženem mnenju obvesti tudi Državni svet, medtem ko vlade posebej o tem ne
obvešča. Državni zbor obrazloženo mnenje institucijam EU posreduje le v primeru
ugotovljene kršitve načela subsidiarnosti in ga objavi v IPEX.
6.6.5 POSTOPEK TOŽBE ZARADI KRŠITVE NAČELA SUBSIDIARNOSTI Z
ZAKONODAJNIM AKTOM INSTITUCIJ EU PRED SODIŠČEM EU
Naknadni (ex post) postopek nadzora oz. postopek tožbe zaradi kršitve načela
subsidiarnosti z zakonodajnim aktom je določen v členu 8(1) Protokola o uporabi načel
subsidiarnosti in sorazmernosti.123
PoDZ ureja postopek za naknadno ugotovitev kršitve načela z zakonodajnim aktom, ko je
slednji že bil objavljen v Uradnem listu EU, in sicer v členu 154.n PoDZ. Vložitev tožbe je
možna v roku dveh mesecev od objave v Uradnem listu EU.
Postopek tožbe pred Sodiščem EU se izvede na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali na
podlagi sklepa pristojnega odbora ali matičnega delovnega telesa, ki se posreduje
predsedniku Državnega zbora. Predsednik Državnega zbora zahtevo ali sklep posreduje
zakonodajno-pravni službi, ki mora v sedmih dneh pripraviti mnenje o izpolnjevanju
123

Sodišče EU je pristojno za odločanje v tožbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom, ki
jih vloži država članica v skladu s pravili člena 263 PDEU ali ki jih država članica posreduje v skladu s svojim
pravnim redom v imenu svojega nacionalnega parlamenta ali enega od njegovih domov.
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pogojev za vložitev tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom.
Hkrati obvesti predlagatelja oz. pristojni odbor ali matično delovno telo, kadar ni
predlagatelj. (154.n člen PoDZ).
Če zakonodajno-pravna služba meni, da pogoji niso izpolnjeni, predsednik odloči o
nadaljevanju postopka in o tem obvesti predlagatelja. Če so po mnenju zakonodajnopravne službe pogoji za tožbo izpolnjeni, predsednik dodeli zahtevo ali sklep v obravnavo
pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu telesu. Matično delovno telo obravnava in
sprejme mnenje o kršitvi načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom. Mnenje mora
vsebovati tudi pojasnjeno morebitno kršitev. Mnenje se nato posreduje pristojnemu
odboru. Pristojni odbor nato na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa, sprejme
predlog sklepa z obrazložitvijo o zahtevi ali sklepu in ga posreduje v sprejem državnemu
zboru.
Predlog se uvrsti na dnevni red seje Državnega zbora. Poslanske skupine lahko vlagajo
amandmaje k predlogu sklepa najkasneje 5 dni pred plenarnim zasedanjem. Če je s
predlogom sklepa razširjen dnevni red seje, se amandmaji poslanskih skupin vlagajo dva
dni pred sejo državnega zbora. O predlaganih amandmajih se izjasni pristojni odbor.
Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o amandmajih ter o predlogu sklepa. Če potrdi
predlog sklepa, v katerem je ugotovljena kršitev načela subsidiarnosti z zakonodajnim
aktom, predlagatelj pripravi nalog za vložitev tožbe in usmeritvena navodila za zastopanje.
Predsednik Državnega zbora pošlje nalog in usmeritvena navodila zakonodajno-pravni
službi, ki jih pregleda in predlaga dopolnitve, če le-te ne izpolnjujejo pogojev za
predložitev Sodišču EU. Predsednik Državnega zbora posreduje sklep z obrazložitvijo,
nalog in usmeritvena navodila neposredno Državnemu pravobranilstvu in o tem obvesti
predlagatelja. Državi svet je obveščen o začetku in zaključku postopka tožbe. (154.n člen
PoDZ).
Poslovniška določba uveljavlja razmeroma inovativno rešitev oblikovanja tožbe zaradi
kršitve načela subsidiarnosti. Ko poslanci na plenarnem zasedanju potrdijo predlog sklepa
o zahtevi za postopek tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti, s katerim ugotovijo
kršitev načela subsidiarnosti, se od predlagatelja pričakuje, da bo pripravil nalog za
vložitev tožbe in usmeritvena navodila za zastopanje pred Sodiščem EU. Ko predlagatelj
pripravi potrebno gradivo, se le-ta posreduje zakonodajno-pravni službi v pregled in
morebitno dopolnitev. Zakonodajno-pravna služba ne pripravi gradiva, pač pa ga le
pregleda in morebiti dopolni.
Predsednik Državnega zbora sklep z obrazložitvijo, v katerem so naveden kršitve, nalog in
usmeritvena navodila, posreduje neposredno Državnemu pravobranilstvu, s katerim "se

izrecno vzpostavi neposreden odnos med državnim zborom in državnim pravobranilstvom
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kot njegovim zastopnikom",124 in ki bo skladno z zakonodajo pripravilo besedilo tožbe, jo
vložilo na Sodišče EU ter v postopku zastopalo Državni zbor.
Vlado se o postopku le obvesti, vendar PoDZ izrecnega obveščanja vlade ne omenja, s
čimer se ponovno potrjuje samostojnost Državnega zbora pri presoji načela subsidiarnosti
neodvisno od mnenja vlade.
6.6.6 POSTOPEK OBRAVNAVE POBUDE EVROPSKEGA SVETA IZ ČLENA 48(7)
PEU – POSTOPKI ZA SPREMEMBO TEMELJNIH POGODB
Obravnava pobud Evropskega sveta125 so opredeljene v členu 154.o PoDZ.
Premostitvene klavzule oz. t. i. passarele v postopku za spremembo Pogodb se nanašajo
na sodelovanje nacionalnih parlamentov pri najenostavnejši obliki sprememb temeljnih
Pogodb.
Pobudo Evropskega sveta predsednik Državnega zbora dodeli v obravnavo pristojnemu
odboru in matičnemu delovnemu telesu. Hkrati pobudo posreduje zakonodajno-pravni
službi, ki pripravi mnenje, ter Državnemu svetu v vednost. Matično delovno telo
obravnava in pripravi mnenje, ki ga posreduje pristojnemu odboru. Slednji se na podlagi
mnenja matičnega delovnega telesa opredeli do pobude in pripravi poročilo za obravnavo
na seji Državnega zbora.
Pobuda se uvrsti na dnevni red prvega naslednjega plenarnega zasedanja. Na seji se o
pobudi razpravlja in glasuje. O sprejeti odločitvi predsednik Državnega zbora obvesti
predsednika Evropskega sveta in Državni svet. Vlade se o sprejeti pobudi ne obvešča.
(154.o člen PoDZ).
V tem postopku ima vsak nacionalni parlament možnost uveljavitve veta, kar daje
nacionalnim parlamentom pomembno vlogo v postopkih spreminjanja Pogodb.
6.6.7 POSTOPEK OBRAVNAVE PREDLOGA SVETA IZ ČLENA 81(3) PDEU PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH
Člen 154.p PoDZ zadeva obravnavo predloga Sveta.126
Svet lahko na predlog Komisije sprejme sklep za opredelitev tistih vidikov družinskega
prava s čezmejnimi posledicami, ki so predmet aktov, sprejetih po rednem zakonodajnem
postopku. Svet se mora pred soglasnim odločanjem posvetovati z Evropskim parlamentom

124

Več: Mnenje Zakonodajno-pravne službe o predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora
(PoDZ-1C).
125
Člen 48/7 PEU.
126
Člen 81/3 PDEU.
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in nacionalne parlamente obvestiti o sklepu. Če bi nacionalni parlamenti v šestih mesecih
temu sklepu nasprotovali, se takšen sklep ne sprejme. Če nasprotovanja ni, Svet sklep
lahko sprejme. (81/3. člen PDEU).
Postopek obravnave poteka podobno kot pri pobudi Evropskega sveta. Predlog Sveta se
dodeli v obravnavo pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu telesu. Zakonodajnopravna služba oblikuje mnenje, Državni svet pa se o prejetem predlogu seznani. Matično
delovno telo obravnava predlog in sprejme mnenje, ki ga posreduje pristojnemu odboru.
pristojni odbor se na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa odloči o podpori
predlogu Sveta. Predsednik pristojnega odbora o tem obvesti predsednika Državnega
sveta in obravnava se zaključi na pristojnem odboru. (154.p člen PoDZ).
Predlog Sveta se lahko obravnava tudi na plenarnem zasedanju, če tako odloči pristojni
odbor ali zahteva najmanj četrtine poslancev. V tem primeru pristojni odbor sprejme
predlog sklepa o predlogu Sveta in ga posreduje v sprejem Državnemu zboru. Predlog se
uvrsti na dnevni red zasedanja Državnega zbora. Poslanske skupine lahko vlagajo
amandmaje. Državni zbor razpravlja in glasuje o amandmajih ter o predlogu sklepa. O
sklepu glede predloga Sveta predsednik Državnega zbora obvesti predsednika Sveta in
Državni svet. Tudi o tem sklepu Državni zbor vlade izrecno ne obvešča.
6.6.8 POSTOPEK OBRAVNAVE PROŠNJE ZA PRISTOP K EVROPSKI UNIJI
Vsaka evropska država, ki spoštuje vrednote iz člena 2 PEU127 in si prizadeva za njihovo
spodbujanje, lahko zaprosi za članstvo v Uniji. O tej prošnji se obvesti tudi Evropski
parlament in nacionalne parlamente (49. člen PEU). Določba zahteva, da se sporazum
predloži v ratifikacijo vsem državam pogodbenicam v skladu z njihovimi ustavnimi pravili.
Postopek za obravnavo prošenj za pristop k EU je opredeljen v 154.r členu PoDZ. Državni
zbor se s prošnjo seznani na svoji prvi redni seji po prejemu uradnega obvestila.
Informacija o prošnji za članstvo predstavlja informacijo informativne narave, s katero se
poslanci na seji le seznanijo. Nadaljnji postopki pridruževanja potekajo v skladu z veljavno
pravo ureditvijo in prakso.128

127

"Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti,
pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so
skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost,
solidarnost ter enakost žensk in moških" (2. člen PEU).
128
Več: Obrazložitev Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora.
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6.6.9 POSTOPEK SODELOVANJA V MEHANIZMIH OCENJEVANJA IZVAJANJA
POLITIK EVROPSKE UNIJE V OKVIRU OBMOČJA SVOBODE, VARNOSTI
IN PRAVICE
Državni zbor in Evropski parlament sta s strani Sveta obveščena o vsebini in rezultatih
ocenjevanja in izvajanja politik EU iz naslova območja svobode, varnosti in pravice (70.
člen PDEU).
Člen 154.s PoDZ govori o vključenosti državnega zbora v politični nadzor Europola in
ocenjevanje dejavnosti Eurojusta, vendar določbe v PoDZ niso določene podrobneje, ker
"te uredbe129 še niso sprejete, zato v PoDZ ni bilo mogoče predvideti podrobnejšega

načina sodelovanja nacionalnih parlamentov kot tudi ne konkretne vloge državnega zbora
pri ocenjevanju Europola in Eurojusta."130 Zaradi tega dejstva bo PoDZ predvidel
postopkovna pravila v zvezi z omenjeno tematiko v prihodnjih dopolnitvah in spremembah
PoDZ.

6.7

PRAKTIČNI VIDIK OBRAVNAVE NAČELA SUBSIDIARNOSTI – PO
LIZBONI V LJUBLJANI

Državni zbor se je aktivno pripravljal na nove pristojnosti nacionalnih parlamentov, kot jih
določa Lizbonska pogodba. Spremembe so terjale dopolnitve ZSDZVZEU in PoDZ ter
tehnične prilagoditve informacijskega sistema.
Za dopolnitev in spremembo zakonskih in poslovniških sprememb je bila februarja 2010 v
Državnem zboru ustanovljena Delovna skupina za izboljšanje in poenostavitev postopka
nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti, ki je obravnavala predlog sprememb in
dopolnitev zakona in poslovnika.131 Strokovna služba Odbora za zadeve EU je s svojimi
predlogi dejavno sodelovala pri pripravi predlogov sprememb in dopolnil Zakona in
Poslovnika.
Za učinkovito izmenjavo informacij v postopku obravnave načela subsidiarnosti oz.
sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in institucijami EU so bili oblikovani in s strani
Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta posredovani praktični napotki in priporočene

129

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) Evropskega parlamenta je (pred
kratkim) na seji 9. 7. 2012 potrdil dva zakonodajna predloga Komisije in sicer: Predlog UREDBE Evropskega
parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Predlog DIREKTIVE Evropskega parlamenta in Sveta o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene
preprečevanja, preiskovanja,odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o
prostem pretoku takih podatkov.
130
Mnenje Zakonodajno-pravne službe o predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora
(PoDZ-1C).
131
V delovni skupini so sodelovali predsednik Komisije za poslovnik, predsednica Odbora za zadeve EU in
predsedniki poslanskih skupin.
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tehnične specifikacije. V napotkih so se institucije EU zavezale, da bodo nacionalnim
parlamentom v rokih po elektronski pošti posredovale vse dokumente, v skladu s
priloženimi Protokoli.
Za zagotovitev tehničnih napotkov in elektronskega prejemanja dokumentov s strani
institucij EU so strokovne službe Državnega zbora upoštevale tehnična priporočila in
prilagodila informacijski sistem Državnega zbora. V pripravi so tudi spremembe Baze EU,
ki predstavlja osnovno elektronsko zbirko podatkov v državnem zboru.132
6.7.1 MEHANIZEM ZGODNJEGA OPOZARJANJA IN DRŽAVNI SVET
V mehanizmu zgodnjega opozarjanja ima vsak nacionalni parlament po dva glasova,
razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema. V primeru dvodomnega
parlamentarnega ima vsak dom po en glas.
V primeru slovenskega parlamenta to vprašanje zaenkrat ostaja odprto. Vprašanje, ali sta
glasova porazdeljena med Državni zbor in Državni svet, ali pa ima Državni zbor oba
glasova v omenjenem mehanizmu, je tudi posledica dejstva, da Državni zbor tega
vprašanja eksplicitno ni uredil v PoDZ, in drugo, da še ni sodeloval pri obravnavi
skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti, ki bi bil podvržen
postopku rumenega ali oranžnega kartona in bi sprožil razpravo med vodstvom obeh
domov.
Glede na ustavno ureditev ima Državni zbor vlogo predstavniškega telesa in v zakonodajni
funkciji odločujočo vlogo, saj je nosilec zakonodajne funkcije. Državni svet je predstavnik
posebnih družbenih interesov in nima zakonodajnih pristojnosti, čeprav sodeluje v
zakonodajnem postopku. V Sloveniji imamo t. i. nepopolno dvodomnost, kar postavlja
Državni svet v šibkejši položaj.
"Ker se načelo subsidiarnosti nanaša na ustrezno raven odločanja o posamezni zadevi, se

zdi nekako logično, da ima – glede na to, da o določeni materiji na nacionalni ravni, ki je
zakonsko urejena, lahko odloča le Državni zbor – le-ta tudi oba glasova, ki sta dodeljena
Republiki Sloveniji." (Bergant, 2008, str. 269).
Državni svet je vključen v obravnavo zadev na področju zadev EU in sodeluje z Državnim
zborom. Državni zbor ga obvešča o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu sej Državnega
zbora, torej tudi o zadevah EU, ki jih zbor obravnava. Mnenja Komisije za mednarodne
odnose in evropske zadeve, ki jih predstavnik Državnega sveta predstavi na seji Odbora
za zadeve EU, na katero je redno vabljen, za pristojni odbor niso obvezujoča. Podrejeno
vlogo pri obravnavi evropskih zadev priznava tudi predsednik Državnega sveta. "Državni
132

Strokovna služba Odbora za zadeve EU dnevno pregleduje prejete dokumente in jih posreduje pristojnim
matičnim odborom. Prav tako dela seznam vseh prejetih dokumentov in jih posreduje predsednikom matičnih
odborov ter strokovnim službam.
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svet, ki lahko npr. sprejme odložilni veto na predloge zakonov in zahteva razpis
zakonodajnega referenduma, lahko na področju evropskih zadev podaja le mnenja. Torej
je njegova vloga na tem področju obrobnega pomena." (Kavčič, 2010, str. 65).
Državni zbor je od leta 2006 do 2009 izvedel 8 testov subsidiarnosti, pri tem je Državni
svet svoje mnenje posredoval le dvakrat.
6.7.2 OBRAVNAVA NAČELA SUBSIDIARNOSTI V DRŽAVNEM ZBORU
V tem poglavju se osredotočamo na teste subsidiarnosti, ki so bili izvedeni v Državnem
zboru, natančneje na Odboru za zadeve EU. Testi subsidiarnosti so se izvajali v okviru
COSAC-a in Državni zbor je v letih 2006–2010 opravil vseh osem postopkov obravnav
nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti.
Državni zbor je pred uveljavitvijo zakonskih in poslovniških določil uporabljal
poenostavljen postopek, ki poslovniško ni bil definiran. Pobudo in končno odločitev je
sprejel Odbor za zadeve EU, v postopke pa sta bila vključena še Zakonodajno-pravna
služba in matična delovna telesa. Občasno je svoje mnenje posredoval tudi Državni svet.
Postopek je potekal tako, da je Odbor za zadeve EU kot pristojni odbor sprejel sklep o
izvedbi postopka nadzora nad subsidiarnostjo. Osnutek zakonodajnega akta je Odbor v
mnenje posredoval zakonodajno-pravni službi. Ko je prejel mnenje zakonodajno-pravno
službe, ga je Odbor za zadeve EU posredoval matičnemu delovnemu telesu in ga pozval k
pripravi mnenja. Odbor za zadeve EU je na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa in
zakonodajno-pravne službe sprejel sklep o (ne)skladnosti osnutka zakonodajnega akta z
načelom subsidiarnosti.
V nadaljevanju posredujemo obravnavo osmih testov subsidiarnosti, ki so bili izvedeni v
Državnem zboru, ter podajamo splošne ugotovitve COSAC-a glede posameznih testov.
1. Poskusni projekt preverjanja načela subsidiarnosti: Nadaljnja integracija evropskega
železniškega sistema: tretji železniški paket – poskusni projekt nadzora subsidiarnosti 2005133
• na COSAC-u je bila 23. 11. 2004 v Haagu sprejeta odločitev, da se bo sprožil prvi
pilotni projekt za pregledovanje načela subsidiarnosti, kot je bil predviden v Protokolu
o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je bil priložen k Pogodbi o Ustavi za
Evropo.
• Poročilo COSAC: omenjeni dokument je obravnavalo 31 od 37 domov parlamentov. Od
tega jih je 14 ugotovilo kršitev načela subsidiarnosti, vendar jih je le 11 sprejelo
obrazloženo mnenje. Med poglavitne izzive pri obravnavi testnega projekta so
nacionalni parlamenti izpostavili: nezadostna in nepopolna razlaga ocene učinka s

133

Pilot project - subsidiarity and proportionality check on the 3rd Railway Package.
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strani Komisije, dokumenti niso bili prevedeni v vse uradne jezike EU, nekateri
parlamenti so obravnavali načelo sorazmernosti namesto načela subsidiarnosti.
•

•

Državni zbor: Odbor za promet je poskusni projekt obravnaval na 4. redni seji 12. 4.
2005. Omenjeni odbor je sprejel MNENJE, v katerem je ugotovil, da so predlagani akti
v skladu z načelom subsidiarnosti.
Odbor za zadeve EU je na 9. nujni seji, 15. 4. 2005, sprejel SKLEP, v katerem je
zapisal, da je "obravnaval poskusni projekt preverjanja načela subsidiarnosti na
področju "tretjega železniškega paketa". Po opravljeni razpravi je ugotovil, da so
predlagani akti v skladu z načelom subsidiarnosti.

2. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga Uredbe Sveta o spremembi Uredbe

(ES) št. 2201/2003 glede pristojnosti in o uvedbi pravil v zvezi s pravom, ki se
uporablja v zakonskih sporih (Predlog uredbe Rim III) - 2006134
• Poročilo COSAC: dokument je obravnavalo 11 od 37 domov parlamentov (9 držav
članic). 4 domovi so ugotovili kršitev načela subsidiarnosti in 7 domov kršitev načela
sorazmernosti. Najpogostejše težave pri obravnavi v drugih nacionalnih parlamentih:
zaradi parlamentarnih počitnic je bila obravnava v 6-tedenskem roku otežena,
nezadostna ocena učinka s strani Komisije in pojasnitev pravne podlage, obravnava
načela sorazmernosti namesto načela subsidiarnosti.
•

•

Državni zbor: Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je na 28. nujni
seji 27. 10. 2006 sprejel MNENJE, v katerem je podprl predlog stališča Republike
Slovenije do omenjenega predloga uredbe in pristojnemu odboru predlagal, da
predlog stališča sprejme.
Odbor za zadeve EU je na svoji 66. seji, 3. 11. 2006, sprejel STALIŠČE, v katerem je
podprl predlog uredbe in menil, da je v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.

3. Ocena Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 10. 2006 o
spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega izoblikovanja notranjega trga poštnih
storitev v Skupnosti z vidika skladnosti z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti -2006135
• Poročilo COSAC: omenjeno direktivo je obravnavalo 10 od 37 domov parlamentov (9
držav članic. En dom je ugotovil kršitev načela subsidiarnosti in 7 domov kršitev načela
sorazmernosti. Izzivi pri obravnavi: prepozno prevedeni dokumenti, 6-tedenski rok je
bil prekratek, pomanjkanje medparlamentarnega sodelovanja med nacionalnimi
parlamenti in posledično zapoznela informiranost.136
134

Subsidiarity and proportionality check on the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC)
No 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law in matrimonial matters
{COM(2006) 399 final}.
135
Subsidiarity and proportionality check on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directive 97/67/EC concerning the full accomplishment of the internal market of
Community postal services {COM(2006) 594 final}.
136
Spletna stran IPEX je takrat šele začela z delovanjem, prav tako še ni bilo stalnih predstavnikov nacionalnih
parlamentov v Evropskem parlamentu.
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•

Državni zbor: Odbor za zadeve EU je na svoji 71. seji 8. 12. 2006 sprejel SKLEP, v
katerem se je seznanil z oceno Vlade RS glede predloga direktive z vidika skladnosti z
načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti in se z njo strinjal.

4. Obrazloženo mnenje o upoštevanju načela subsidiarnosti pri predlogu Okvirnega sklepa
o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu - 2008137
• Poročilo COSAC: predlog okvirnega sklepa je obravnavalo 25 od 40 domov
parlamentov (20 držav članic). En dom je ugotovil kršitev načela subsidiarnosti. Med
najpogostejšimi težavami so nacionalni parlamenti navedli: nejasno razumevanje
načela subsidiarnosti, pomanjkanje medparlamentarnega sodelovanja, nezadostna
razlaga ocene učinka in pravne podlage s strani Komisije.
• Državni zbor: Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je na 45. nujni
seji 10. 1. 2008 sprejel MNENJE, da omenjeni predlog upošteva načelo subsidiarnosti.
• V MNENJU Zakonodajno-pravne službe z dne 8. 1. 2008 je bilo ugotovljeno, da
predlog okvirnega sklepa upošteva načelo subsidiarnosti.
• Odbor za zadeve EU je na 116. seji, 18. 1. 2008, sprejel SKLEP, v katerem je ugotovil,
da omenjeni predlog upošteva načelo subsidiarnosti.
5. Obrazloženo mnenje upoštevanju načela subsidiarnosti pri Predlogu direktive Sveta o

izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje,
invalidnost, starost ali spolno usmerjenost - 2008138
• Poročilo COSAC: predlog direktive je obravnavalo 17 od 40 domov parlamentov (13
držav članic). 4 domovi so ugotovili kršitev načela subsidiarnosti in 7 domov kršitev
načela sorazmernosti. Najpogostejši razlogi za težavno obravnavo v parlamentih:
prekratek 8-tedenski rok za obravnavo zaradi parlamentarnih počitnic, nezadostna in
nepopolna razlaga ocene učinka in pravne podlage Komisije, parlamenti so obravnavali
načelo sorazmernosti namesto načela subsidiarnosti.
•
•
•

Državni zbor: Zakonodajno-pravna služba je pripravila MNENJE, v katerem je
ugotovila, da predlog direktive upošteva načelo subsidiarnosti.
Državni svet je obravnaval predlog direktive in sprejel MNENJE, v katerem je ugotovil,
da je Predlog usklajen z načelom subsidiarnosti.
Odbor za zadeve EU predloga ni obravnaval, ker je bil na podlagi prvega odstavka
154. člena Poslovnika Državnega zbora 15. 10. 2008 s prenehanjem mandatne dobe
Državnega zbora postopek za sprejem stališča končan.

137

Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on
combating terrorism.
138
Subsidiarity check on the Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment
between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation {COM(2008) 426 final}.
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6. Obrazloženo mnenje o upoštevanju načela subsidiarnosti pri Predlogu direktive

Evropskega parlamenta in Sveta o standardih kakovosti in varnosti človeških organov,
namenjenih za presaditev - 2008139
• Poročilo COSAC: predlog direktive je obravnavalo 27 od 40 domov parlamentov (20
držav članic). 1 dom je ugotovil kršitev načela subsidiarnosti. Nacionalni parlamenti so
ob tem poudarili, da je bil rok za obravnavo prekratek, ocena učinka in pravna
podlaga Komisije je bila nezadostna, težava zaradi nepoenotenega pojmovanja
obrazloženega mnenja in prispevkov ter posledično nerazumevanje postopka
obravnave.
•
•
•
•

Državni zbor: Odbor za zdravstvo je na 1. redni seji, 21. 1. 2009, sprejel MNENJE, da
je omenjeni predlog v skladu z načelom subsidiarnosti.
MNENJE Zakonodajno-pravne službe z dne 15. 1. 2009 ugotavlja, da Predlog direktive
upošteva načelo subsidiarnosti
Odbor za zadeve EU je na 7. seji, 23. 1. 2009, sprejel SKLEP v katerem je ugotovil, da
predlog direktive upošteva načelo subsidiarnosti.
Sklep in mnenje sta bila posredovana Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in
Svetu.

7. Rezultat izvedbe postopka nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v Predlogu

okvirnega sklepa Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih 2009140
•

Poročilo COSAC: predlog okvirnega sklepa je obravnavalo 21 od 40 domov
parlamentov (17 držav članic). 3 domovi so ugotovili kršitev načela subsidiarnosti in 7
domov kršitev načela sorazmernosti. Največji izzivi pri obravnavi so bili: 8-tedenski rok
je bil prekratek zaradi parlamentarnih počitnic, ocena učinka in pravne podlage
Komisije je bila nezadostna, pojmovanje obrazloženega mnenja pa nepoenoteno.

•

•
•

•

Državni zbor: Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je na 8. redni
seji, 9. 9. 2009, sprejel MNENJE, da je predlog okvirnega sklepa upošteval načelo
subsidiarnosti.
MNENJE Zakonodajno-pravne službe z dne 3. 9. 2009 ugotavlja, da Predlog okvirnega
sklepa NE upošteva načelo subsidiarnosti.
Odbor za zadeve EU je na 27. seji, 11. 9. 2009, je sprejel SKLEP, v katerem je
ugotovil, da Predlog sklepa upošteva načelo subsidiarnosti.
Sklep in mnenje sta bila posredovana Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in

Svetu.

139

Subsidiarity check on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on
standards of quality and safety of human organs intended for transplantation {COM(2008) 818 final}.
140
Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the right to interpretation and to translation in
criminal proceedings COM(2009)338.
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8. Rezultat izvedbe postopka nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v Predlogu

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja,
priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih zadevah ter
uvedbi evropskega potrdila o dedovanju - 2009141
•

Poročilo COSAC: predlog uredbe je obravnavalo 36 od 40 domov parlamentov (25
držav članic). 1 dom je ugotovil kršitev načela subsidiarnosti, večina parlamentov pa je
predlog podprla in izrazila pozitivno mnenje. Posebnih težav pri obravnavi ni bilo.

•

Državni zbor: Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je na 26. nujni
seji 8. 12. 2009 sprejel MNENJE, da je Predlog uredbe upošteval načelo subsidiarnosti.
V MNENJEU Zakonodajno-pravne službe z dne 2. 12. 2009 je bilo ugotovljeno, da je
Predlog uredbe v skladu z načelom subsidiarnosti.
Državni svet je 8. 12. 2009 obravnaval Predlog uredbe in sprejel MNENJE, v katerem
je ugotovil, da je predlog uredbe usklajen z načelom subsidiarnosti.
Odbor za zadeve EU je na 39. seji, 11. 12. 2009, sprejel SKLEP, v katerem je ugotovil,
da predlog uredbe upošteva načelo subsidiarnosti.

•
•
•

Odbor za zadeve EU je izvedel in obravnaval vse teste subsidiarnosti, ki so se izvajali v
okviru COSAC-a. Matična delovna telesa v dveh primerih testa subsidiarnosti nista izvedla.
Obravnave na pristojnem odboru in matičnih delovnih telesih so bile izvedene v rokih in
pravočasno. Kot posebnost velja omeniti, da je bilo pri obravnavi testa subsidiarnosti v

Predlogu okvirnega sklepa Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih
postopkih mnenje zakonodajno-pravno službe preglasovano. Zakonodajno-pravna služba
je v obsežnem mnenju pojasnila, zakaj meni, da predlog uredbe krši načelo subsidiarnosti.
Vladna koalicija, ki je imela v parlamentu večino, je sprejela drugačno mnenje, kot je bilo
sprva dano na glasovanje. V tem primeru se je pokazalo, da mehanizem zgodnjega
opozarjanja v parlamentu ne poteka tako neodvisno od mnenja, ki ga zastopa vlada. In
kot je že bilo ugotovljeno (Raunio, 2005, str. 2), so poslanci v parlamentu odvisni od
političnih strank, ki imajo običajno parlamentarno večino. V tem primeru koalicijski
poslanci, ki so imeli v parlamentu večino, niso podprli predloga, ki ga vlada ni podpirala.
Pri obravnavi je od samega začetka težavo predstavljal časovni okvir in obravnava v času
daljših odsotnosti (parlamentarnih počitnic). Težava je bila odpravljena tako, da so se
institucije dogovorile in sprejele splošen dogovor, v katerem je mesec avgust
(parlamentarne počitnice) izvzet. Komisija meseca avgusta ne šteje v rok, Svet pa pred
avgustom zakonodajnih predlogov, ki bi lahko bili predmet obravnave načela
subsidiarnosti, ne pošilja.

141

Subsidiarity check of Regulation of the European parliament and of the Council on jurisdiction, applicable
law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the
creation of a European Certificate of Succession SEC (2009) 411.
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Drug večji izziv je predstavljala medparlamentarna izmenjava v roku 6 in 8 tednov. Tudi
ta težava se je s pomočjo Konference predsednikov parlamentov EU odpravila, saj je leta
2004 z delovanjem začela platforma IPEX, ki je omogočala medparlamentarno izmenjavo
informacij. V istem obdobju so s svojim delovanjem pričeli stalni predstavniki nacionalnih
parlamentov. COSAC zasedanja so se s svojimi poročili o obravnavi načela subsidiarnosti
izkazala za izredno koristno in učinkovito, saj so se težave skupaj s podporo institucij EU
odpravljale sproti.
Obravnava testov subsidiarnosti pod okriljem COSAC-a je pokazala, da so nacionalni
parlamenti izpopolniti postopke za obravnavo in notranja pravila. Zadnja obravnava testa
subsidiarnosti je pokazala, da je 8-tedenski rok zadostoval, parlamenti so izkoristili vse
oblike medparlamentarne izmenjave informacij, ki so bili na voljo. Prevodi dokumentov so
bili zagotovljeni pravočasno.
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7 ANALIZA
OBRAVNAV
ZADEV
EU
IN
NAČELA
SUBSIDIARNOSTI V IZBRANIH DRŽAVAH ČLANICAH
V tem poglavju podajamo primerjalni pogled in analizo obravnav zadev EU v izbranih
državah članicah EU. Podan je splošen opis parlamenta in pravna podlaga za delovanje
Odborov za zadeve EU in postopek splošne obravnave zadev EU.
Konkretneje se osredotočamo na postopke obravnave zadev EU, sodelovanje Odborov za
zadeve EU z matičnimi delovnimi telesi in postopke izvedbe nadzora nad upoštevanjem
načela subsidiarnosti. Natančneje obravnavamo njihove posebnosti in razmerja ter
dopolnitve in spremembe zakonov, poslovnikov in pravil, ki so v neposredni povezavi z
zadnjimi spremembami Pogodb na Finskem (Eduskunti), Kraljevini Danski (Folketingu) in v
Veliki Britaniji (House of Lords in House of Commons).

7.1

FINSKA

Finska je v EU vstopila 1. januarja 1995.142 Finski parlament je enodomen in ima 200
poslancev. Finska slovi kot vzorčni primer zglednega sodelovanja parlamenta in vlade pri
obravnavi zadev EU. Parlament ima močno vlogo v razmerju do vlade in se aktivno
vključuje v zgodnje faze oblikovanja stališč (ex ante nadzor), ki politično zavezujejo vlado
pri zastopanju finskih interesov v Svetu ter izvaja nadzor (ex post nadzor) nad sprejetimi
odločitvami vlade. Odbor za EU (The Grand Committee)143 ima osrednjo vlogo pri
obravnavi evropskih zadev, saj sprejema stališča v imenu celotnega parlamenta, pri tem
pa se matična delovna telesa vključujejo v obravnavo in pripravo mnenj, ki so podlaga za
delo Odbora za EU.
7.1.1 PRAVNA PODLAGA
Pravno podlago za obravnavo zadev EU in delovanje Odbora za EU in tudi Odbora za
zunanjo politiko najdemo v Ustavi, in sicer v 93., 96. in 97. členu, in v Poslovniku
parlamenta.
Odbor za EU je največji odbor, sestavlja ga kar 26 članov in 13 njihovih namestnikov, ki
so zastopani proporcionalno po pripadnosti v političnih strankah. Svojevrstna posebnost,
ki dodaja težo in pomembnost Odboru za EU in je v drugih nacionalnih parlamentih ni
zaslediti, je, da so člani Odbora za EU le predsedniki političnih strank ali matičnih delovnih
teles. Na sejah Odbora za EU sodeluje tudi poslanec, ki je član regionalnega parlamenta iz
avtonomne province Åland.
142

Akt o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29. 8. 1994).
"V finskem parlamentu so namreč sobe za seje delovnih teles stalne in nad vrati tiste, v kateri domuje
Odbor za EU zadeve, se bohoti velik, 70 let star kovinski napis na marmorni podlagi: SUURI VALIKOUNTA, ki
se v prevodu glasi: Veliki odbor." (Vehar, 2003, str. 15).
143
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7.1.2 POSTOPEK OBRAVNAVE EU ZADEV
Najpomembnejša naloga Odbora za EU je zagotoviti vpliv parlamenta na odločanje na
ravni EU. Finska ustava določa, da je vlada dolžna obveščati parlament o predlogih in
odločitvah EU, ki bi sicer spadali v pristojnost parlamenta. Vlada mora sprejeta stališča
upoštevati pri svojem delovanju in je za (ne)izvajanje sprejetih odločitev politično
odgovorna. Učinkovit vpliv parlamenta na odločitve v Svetu se lahko uveljavi le preko
sodelovanja z vlado in takrat, ko so predlogi še v fazi oblikovanja, zato vlada Odboru za
EU gradivo posreduje takoj, ko jih prejme. Parlament tako sodeluje pri oblikovanju stališč,
ki jih vladni predstavniki upoštevajo pri svojem delu pri obravnavah na delovnih skupinah
na Svetu.
Člen 96. finske ustave določa, da parlament obravnava vse tiste predloge aktov,
sporazumov in drugih ukrepov EU, ki bi po ustavi spadali v pristojnost parlamenta. Vlada
je dolžna prejete dokumente takoj posredovati v parlament. Odbor za EU in pristojna
matična delovna telesa so pristojna za obravnavo zadevnih dokumentov s področja EU
zadev. Ustava tudi določa, da mora vlada obveščati o sprejetih odločitvah pristojna
matična delovna telesa in Odbor za EU. Odbor za EU pa lahko od vlade zahteva tudi druge
zadeve EU, ki ne spadajo v pristojnost parlamenta.
Parlamentarna obravnava razlikuje med dvema kategorijama zadev EU, in sicer
zakonodajne in druge zadeve. Med prve spada obravnava U- zadeve (zakonodajni
predlogi, o katerih odloča Svet in bi drugače spadali v pristojnost parlamenta) in
vključujejo predloge uredb, direktiv. Vlada oz. pristojno ministrstvo pripravi pojasnila in
obrazložitve o zakonodajnem predlogu, ki ga vlada obravnava in potrdi na svoji seji.
Gradivo, opremljeno z obrazložitvijo vlade, nato posreduje v parlament.
Vladna pojasnila k osnutku zakonodajnega predloga vsebujejo pravno podlago, vladno
oceno glede spoštovanja načela subsidiarnosti, posledice za nacionalni pravni red,
finančne posledice, stališča ostalih držav članic in institucij EU (če je možno), oceno ali
mora predlog obravnavati tudi regionalni parlament iz avtonomne province Åland in ali je
predlog posredovan v skladu z ustavnimi določili.
Predsednik parlamenta dodeli zadevo v obravnavo matičnemu delovnemu telesu, objava o
prejetem zakonodajnem predlogu pa se opravi na plenarni seji. Službe odbora pripravijo
dodaten opomnik o obravnavi predloga na pristojnem odboru in matičnih delovnih telesih
ter že sprejetih odločitvah v zvezi z vladnim gradivom. Odbor za EU na seji obravnava
vladno gradivo in mnenje matičnega delovnega telesa, stališče vlade pa predstavi
minister. Odbor sprejme stališče, ki je posredovan vladi, in ga objavi na spletni stran
parlamenta.
Če se zakonodajni predlog med samo obravnavo na Svetu bistveno spremeni, mora Vlada
spremenjeno gradivo ponovno posredovati v obravnavo v parlament. Stališče, ki ga
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sprejme parlament, je za vlado zavezujoče. Vsak odklon od stališča mora vlada pojasniti v
pisnem poročilu. Ustno poročilo pa predstavnik vlade poda na naslednji seji Odbora.
V kategorijo druge E- zadeve spadajo vse ostale zadeve, ki niso zakonodajni predlogi in
jih Odbor za EU, čeprav ne spadajo v njegovo pristojnost (programi, bele in zelene
knjige), obravnava. Vlada je dolžna gradivo posredovati, če zanj zaprosi Odbor za EU.
Gradivo pripravi pristojno ministrstvo z vsemi pojasnili kot za obravnavo U- zadev. Odbor
za EU dodeli E- zadevo matičnemu delovnemu telesu v morebitno obravnavo. Matično
delovno telo zadevo lahko obravnava, ni pa mu treba sprejeti mnenja.
Matična delovna telesa predstavljajo pomemben element pri parlamentarni obravnavi
zadev EU v finskem parlamentu in zadeve EU redno obravnavajo. Obravnavajo
zakonodajne predloge in druge politike EU z njihovega področja, na seje vabijo ministre in
druge strokovnjake. Redno obravnavajo in glasujejo o mnenjih, ter jih posredujejo
Odboru za EU. Matična delovna telesa imajo polno pristojnost pridobivanja dokumentov in
informacij iz strani vlade in pristojnih ministrstev.
Odbor za zunanje zadeve obravnava in sprejema stališča s področja skupne zunanje in
varnostne politike (97. člen ustave). Odbor obravnava t. i. UTP- zadeve.
Poslanci v Evropskem parlamentu prejemajo vabila na seje Odbora za EU in gradivo za
sejo ter tedenska poročila o obravnavi na seji Odbora za EU. Lahko se udeležujejo odprtih
sej matičnih delovnih teles in sej Odbora za EU. Člani Odbora za EU in Odbora za zunanjo
politiko se dvakrat letno srečujejo z evropskimi poslanci in razpravljajo o skupnih interesih
in aktualnejših temah v EU.
7.1.3 OBRAVNAVA IZHODIŠČ
Pred zasedanji Sveta ministri na seji Odbora za EU predstavijo vsebino dnevnega reda in
predstavijo vladno stališče. V primeru zasedanj Sveta za zunanje zadeve so na seji
prisotni tudi člani Odbora za zunanjo politiko. Po zasedanju Sveta pristojno ministrstvo
pripravi poročilo in ga posreduje Odboru za EU. Minister pa poda tudi kratko ustno
poročilo na prvi naslednji seji Odbora EU.
Predsednik vlade se udeležuje zasedanj Evropskega sveta. Skladno z ustavo mora
predsednik vlade podati obrazložitev in poročilo pred in po zasedanju Evropskega sveta.
Seja je v tem primeru skupna – Odbora za EU in Odbora za zunanjo politiko.
Odbor za EU je obveščen o medvladnih konferencah in spremembah temeljnih Pogodb.
Vlada pripravi poročilo, v katerem poudari vladna pogajalska izhodišča ter ga posreduje
Odboru za EU, Odboru za zunanjo politiko in pristojnemu matičnemu delovnemu telesu,
da pripravijo mnenja. Med medvladno konferenco vlada sproti obvešča in posreduje vsa
pomembnejša gradiva Odboru za EU, ki poda svoje mnenje.
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Na plenarnih zasedanjih parlamenta se lahko obravnavajo U-, E-, in UTP- zadeve, čeprav
poslanci o njih ne glasujejo. Na sejah se lahko obravnavajo poročila predsednika vlade o
zasedanju Evropskega sveta, stališča, ki bodo obravnavana na medvladni konferenci in
spremembe temeljnih pogodb EU. Plenarna zasedanja se v praksi redko sklicujejo.
7.1.4 POSTOPEK IZVEDBE NADZORA NAD UPOŠTEVANJEM
SUBSIDIARNOSTI V OSNUTKU ZAKONODAJNEGA AKTA

NAČELA

Službe Odbora za EU preverjajo skladnost osnutkov zakonodajnih osnutkov z načelom
subsidiarnosti in poročilo z zaključki posredujejo članom Odbora za EU, pristojnim
matičnim telesom in regionalnemu parlamentu v avtonomni provinci Åland. Matično
delovno telo in regionalni parlament imata na voljo 6 tednov za obravnavo osnutka
predloga. Seznam dokumentov, ki bi jih parlamentarni odbori lahko obravnavali, se
objavijo na spletni strani parlamenta, skupaj z dokumenti, ki so predmet obravnave.
Predlog za obravnavo osnutka zakonodajnega akta z vidika spoštovanja načela
subsidiarnosti na Odboru za EU lahko poda član Odbora za EU, član matičnega delovnega
telesa ali regionalni parlament.
Matično delovno telo144 obravnava osnutek zakonodajnega akta v skladu z načelom
subsidiarnosti le, če večina poslancev odbora podpre začetek postopka. Matično delovno
telo lahko od vlade zahteva dodatna pojasnila. Matično delovno telo v svojem mnenju ali
priporoči Odboru za EU da nadaljuje postopek obravnave ali da osnutek zakonodajnega
akta ne krši načela subsidiarnosti in se postopek lahko zaključi.
Odbor za EU začne s postopkom obravnave načela subsidiarnosti, če večina članov podpre
predlog za začetek postopka. Če je zahteva za začetek postopka podana s strani
regionalnega parlamenta, se postopek izvede avtomatično145. Na sejo Odbora za EU so
vabljeni predstavniki Vlade. Končna odločitev o ugotovljenih kršitvah se sprejme na
plenarnem zasedanju.
Odbor za EU pripravi poročilo, v katerem ugotovi, ali je načelo subsidiarnosti kršeno ali
ne. Če je zakonodajni akt v neskladju z načelom subsidiarnosti, poročilo vsebuje
obrazloženo mnenje. Na plenarnem zasedanju se k poročilu ali obrazloženemu mnenju
Odbora za EU lahko vlaga amandmaje, se ga podpre ali zavrne. Parlament o poročilu
glasuje z navadno večino. Če poslanci na plenarnem zasedanju potrdijo kršitev načela
subsidiarnosti z osnutkom zakonodajnega akta, se institucijam EU posreduje obrazloženo
mnenje, če pa poslanci ne ugotovijo kršitve načela subsidiarnosti, se poročilo Odbora
posreduje institucijam EU v vednost.

144

Poslovnik Odbora za EU (18a člen) in Poslovnik parlamenta (30. člen).

145

S strani regionalnega parlamenta je bila podana zahteva za uporabo glasu v postopka zgodnjega
mehanizma opozarjanja, vendar je bila zahteva zavrnjena.
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7.2

KRALJEVINA DANSKA

Danski parlament (Folketing) je enodomen parlament in ima 179 poslancev. Danski
parlamentarni sistem je razvil poseben sistem nadzora nad delom vlade, ki se razlikuje od
ostalih modelov v Evropski uniji. Značilnost se kaže v izredno močnem položaju
parlamenta oz. Odbora za zadeve Evropske unije (v nadaljevanju: Odbor) pri obravnavi
zadev EU v razmerju do vlade. Vlada je dolžna v celoti slediti navodilom (ex ante) oz.
podeljenemu " mandatu" Odbora v pogajanjih na Svetu in parlamentu poročati o sprejetih
odločitvah (ex post).
Kraljevina Danska je v Evropsko gospodarsko skupnost vstopila leta 1973. Odkar se je
Danska pridružila evropski integraciji, parlament budno spremlja in aktivno sodeluje pri
vseh dejavnostih vlade v postopkih sprejemanja zakonodajnih odločitev v institucijah EU.
Leta 1961 je bil v parlamentu ustanovljen začasni odbor, ki je spremljal delo vlade v
pristopnih pogajanjih v Evropski gospodarski skupnosti. Po vstopu Kraljevine Danske v
EGS se je odbor preimenoval v Odbor za trgovino, leta 1994 pa v Odbor za evropske
zadeve.
7.2.1 PRAVNA PODLAGA
V večini držav članic EU so razmerja med parlamentom in vlado urejena v ustavah,
zakonih in poslovnikih. Na Danskem pravno podlago za delovanje Odbora določajo
Pogodba o pristopu iz leta 1972 in posebna Poročila Odbora za zadeve Evropske unije,146
ki določajo pristojnosti Odbora in politično zavezujejo vlado in Poslovnik parlamenta.
Pristopna pogodba (poglavje 6, odstavek 2) določa, da je vlada dolžna obveščati Odbor o
vseh zakonodajnih predlogih in odločitvah Sveta, ki imajo neposredni učinek v danskem
pravnem redu. Prvo Poročilo Odbora iz leta 1973147 pa določa, da se mora vlada
posvetovati s (takrat še) Odborom za trgovino o vseh zadevah in politikah EU, ki so
izrednega pomena za Dansko, pri tem je treba upoštevati vlogo parlamenta, ki jo ima v
zakonodajnih postopkih ter samostojnost vlade pri pogajanjih.
Odbor obravnava zadeve EU, ki se nanašajo na Evropsko unijo in Svetovno trgovinsko
organizacijo. Leta 1997 sta Odbor in Vlada sklenila sporazum, v katerem je določeno, da
vlada pripravlja in posreduje vse dokumente in informacije, ki se nanašajo na Svetovno
trgovinsko organizacijo148 na način, kot jih pripravlja za obravnavo zadev EU. Vlada
dvakrat letno poroča o delovanju Svetovne trgovinske organizacije.

146

Sprejetih že več kot 25 poročil Odbora (Reports), ki se nanašajo na postopke obravnav Odbora v zadevah
EU.
147
Dne 29. 3. 1973.
148
Leta 1999 so se člani Odbora za zadeve EU in specializiranega odbora pridružili vladni delegaciji na
zasedanju STO ministrski konferenci v Seattlu.
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7.2.2 ODBOR ZA ZADEVE EU
Najpomembnejša naloga Odbora je nadzor nad delom vlade pri sprejemanju odločitev v
institucijah EU in vključevanje v čim zgodnejše faze oblikovanja evropskih politik in
zakonodaje.
Odbor za zadeve Evropske unije je edino delovno telo, ki lahko vladi podeli "mandat" za
zastopanje danskih stališč na Svetu. Odbor ima 17 članov in 12 nadomestnih članov. Člani
Odbora so člani in predsedniki matičnih delovnih teles. Odbor je sestavljen na podlagi
strankarske pripadnosti in sestava odseva razmerje političnih strank v parlamentu. To
dejstvo se upošteva pri glasovanju, saj glas člana Odbora predstavlja število sedežev v
parlamentu. Danska je sicer znana po zastopanosti večjega števila manjših strank v
parlamentu.
Odbor se sestaja vsak petek na sejah, odprtih za javnost, razen v primeru, ko so
obravnava zadeve, ki so tajne ali zaupne narave. Vlada dokumente EU opremi s svojimi
obrazložitvami in pojasnili. Sej Odbora se udeležujejo ministri, ki ustno predstavijo
predloge Sveta in stališča vlade, po opravljeni razpravi in glasovanju pa jim Odbor podeli
navodilo oz. mandat za pogajanja. Mandat je sprejet, če večina članov stališču ne
nasprotuje končnemu stališču.
7.2.3 POSTOPEK OBRAVNAVE EU ZADEV
Ministrstvo za zunanje zadeve koordinira delo na področju EU zadev in sodeluje s
parlamentom oz. Odborom. Vlada je dolžna vse osnutke zakonodajnih aktov,
nezakonodajne predloge, pomembnejše dokumente in informacije opremiti z
obrazložitvijo, ki ga oblikuje strokovna služba pristojnega ministrstva, ter jih posredovati
Odboru. Dokumente, ki se nanašajo na specifično področje obravnave, se hkrati
posreduje tudi matičnemu delovnemu telesu. Prejeto vladno gradivo strokovna služba
parlamentarnega Odbora dodatno opremi s poročilom, ki vsebuje ozadje in podrobnejšo
analizo zakonodajnega predloga. Gradivo se nato pošlje članom Odbora in njihovim
namestnikom.
Vlada razlikuje med dvema vrstama zadev, ki se razlikujeta po obravnavi na Odboru, in
sicer: v primeru pomembnosti dokumenta (considerable importance) vlada člane z zadevo
le seznani, v primeru večje pomembnosti (major significance) pa velja obvezna obravnava
osnutkov zakonodajnih aktov in ta dokument vsebuje tudi pogajalsko pozicijo vlade.
Posebej zanimiv je način obravnave vladnih stališč in izhodišč, kjer se kaže močna
politična moč Odbora pri oblikovanju nacionalnih stališč. Vlada, kot že rečeno, pripravi
osnovno obrazložitev za vse predloge uredb, direktiv, nezakonodajne akte (Bele in zelene
knjige), zakonodajne predloge, ki jih vlada označi za "precej pomembne" (major
significance). Osnovna obrazložitev vsebuje krajši povzetek zakonodajnega predloga, opis
glavnih elementov predloga, pravno podlago, vpliv na javne finance, vpliv na okolje,
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predlog vlade, stališča drugih držav (če je možno) in oceno, ali je predlog skladen z
načelom subsidiarnosti.
Vlada za obravnavo izhodišč za zasedanje Sveta pripravi krajši povzetek, ki poleg osnovne
obrazložitve vsebuje posodobljene informacije o preteklih predlogih Sveta in stališčih
Odbora, morebitne kompromisne predloge Predsedstva, predlagane amandmaje
Evropskega parlamenta. V primeru priprav na zasedanje Sveta pristojni minister oz.
ministrstvo vsaj 8 dni pred sejo posreduje krajši povzetek. Omenjeni povzetki in
obrazložitve vlade ne vsebuje pisnega stališča vlade. Stališče predstavi minister ustno na
sami seji Odbora. Stališče se oblikuje tako, da minister najprej predstavi zakonodajni
predlog in predlog stališča, ki ga je pripravila vlada. V razpravi člani odbora predstavijo
politična stališča strank do omenjenega predloga. Po končani razpravi minister ustno
povzame ključne vsebinske poudarke predloga stališča. Stališče se sprejme, ko predsednik
Odbora zaključi, da večina članov povzetemu stališču ne nasprotuje149. Odbor redko
zavrne predlog stališča, saj ga vlada lahko spremeni med samo razpravo na seji Odbora.
"V več kot 90 % se stališče potrdi kot ga je prvotno predlagala vlada." (Kiiver, 2006, str.
55). Minister prejme mandat za pogajanja na Svetu.150
Vlade različnih držav članic imajo različno močne "mandate", v okviru katerih se lahko
pogajajo na Svetu. "Vendar če bi se vseh 25 parlamentov zgledovalo po danskem modelu,

bi bila učinkovitost pogajanj na Svetu močno okrnjena, saj bi se ogrozil sprejem
kompromisnih rešitev in tudi že sprejete odločitve. Nekateri celo trdijo, da je močna
zavezanost danske vlade pri upoštevanju stališč na dolgi rok celo škodovalo." (Kiiver,
2006, str. 108).
Vlada je dolžna v 5 dneh pripraviti pisno poročilo o formalnih in neformalnih zasedanjih
Sveta in ga posredovati Odboru. Odbor prejme tudi obvestilo za javnost, ki ga pripravi
generalni sekretariat Sveta. Ta poročila omogočajo članom odbora, da spremljajo zadeve
in nadzorujejo ministra pri upoštevanju stališč odbora. V primeru, da se pojavi resen
dvom glede spoštovanja stališča oz. "mandata", lahko Odbor skliče sejo in ministra vpraša
o pojasnitvi glasovanja na Svetu. Vlada parlament obvešča tudi o sprejetih direktivah.
Predsednik vlade se udeležuje sej Odbora in Odbora za zunanje zadeve pred zasedanji
Evropskega sveta. Prisotne člane seznani z dnevnim redom in stališčem vlade. Ker
Evropski svet ne sprejema formalnih tj. pravno zavezujočih odločitev, se mandat
predsedniku vlade ne podeljuje, pač pa se o vsebini le razpravlja. O sprejetih odločitvah
na zasedanju Evropskega sveta vlada ustno predstavi na naslednji skupni seji obeh
149

Odbor formalno ne glasuje, pač pa predsednik Odbora po razpravi oceni rezultat glasovanja, ki je razviden
iz razprave, saj člani odbora zastopajo stališča političnih strank, katerih člani so. "The rule is: The Chairman
will conclude that "there seems to be no majority against the Government's proposed mandate", unless a
sufficient number of spokepersons representing a majority in the Chamber oppose the Government position".
Consideration of EU matters in the Folketing, Annex 2: European Affairs Committee viting rules, Ref: 05001673-2.
150
Magnetogram seje Odbora se posreduje političnim strankam in je zaupne narave.
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odborov. Ministrstvo za zunanje zadeve članom Odbora posreduje sklepe in sprejete, ki jih
sprejme Evropski svet.
Odbor se seznanja tudi z akti, ki so delegirane in izvedbene narave.
Odbor sodeluje z matičnimi delovnimi telesi. Matična delovna telesa prejemajo vladno
gradivo z zadevnega področja, vendar jih niso dolžno obravnavati. Če pa jih, so na seje
matičnega delovnega telesa vabljeni ministri in po razpravi sprejmejo mnenje. Namen
vključevanja matičnih delovnih teles v postopek obravnavanja zadev EU je predvsem ta,
da se zagotovi vpliv parlamenta v zgodnji fazi obravnave na evropski ravni oz. še preden
se predlog obravnava v zakonodajnem postopku. V primeru, da Odbor zaprosi za mnenje
matično delovno telo o določenem zakonodajnem predlogu, ga je matično delovno telo
dolžno obravnavati in mnenje posredovati Odboru.
Odbor posredno sodeluje tudi na medvladnih konferencah. Predsednik vlade se udeleži
seje Odbora in predstavi ključne vsebinske poudarke in stališče vlade. Gradivo, ki služi kot
delovno gradivo na medvladni konferenci, se nemudoma posreduje Odboru v vednost.
Stališče vlade mora odobriti Odbor.
Vlada je dolžna Odbor obveščati o vseh tožbah na Sodišču EU, ki jih vloži Komisija proti
Kraljevini Danski. V tem primeru Komisija posreduje državi uradno obvestilo o kršitvi.
Minister pripravi poročilo in na seji Odbora poroča o vseh kršitvah ter morebitnih
odgovorih vlade.
Danski poslanci v Evropskem parlamentu prejemajo vabila na odprte seje Odbora in
gradivo, namenjeno za obravnavo. Organizirana so mesečna srečanja s člani Odbora, na
katerih razpravljajo o skupnih interesih in aktualnejših političnih temah. Evropski poslanci
imajo možnost preko članov Odbora zastavljati vprašanja pristojnim ministrom in
zahtevati odgovore na konkretna vsebinska vprašanja.
Člani odbora se redno, a neformalno srečujejo z danskimi predstavniki v Odboru regij in
Ekonomsko-socialnem svetu ter razpravljajo o zadevah EU in njihovih skupnih interesih.
Odbor redno organizira konference in javne predstavitve mnenj, ki se nanašajo na
aktualno temo s področja evropskih zadev.
7.2.4 POSTOPEK IZVEDBE NADZORA NAD UPOŠTEVANJEM
SUBSIDIARNOSTI V OSNUTKU ZAKONODAJNEGA AKTA

NAČELA

Strokovne službe Odbora na podlagi Delovnega programa Komisije izberejo 5–10
osnutkov zakonodajnih aktov, ki jih Odbor nato obravnava v tekočem letu. Izbor
predlogov za postopek izvedbe načela subsidiarnosti se posreduje članom Odbora,
matičnim delovnim telesom in Vladi na začetku leta.
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Vlada na podlagi prejetega seznama oz. ožjega izbora zakonodajnih aktov pripravi
obrazložitev o načelu subsidiarnosti, ki ga posreduje Odboru (148.–152. člen Poslovnika
Odbora) in matičnemu delovnemu telesu, takoj ko je to mogoče. Obrazložitev vsebuje
ozadje predloga, pravno podlago, namen predlagane vsebine, posvetovanja
zainteresiranih strani, predvidene roke, vključenost Evropskega parlamenta in oceno
skladnosti zakonodajalca z načelom subsidiarnosti. Vlada poda tudi svojo oceno o tem, ali
je osnutek zakonodajnega akta v skladu z načelom subsidiarnosti in ali ima zakonodajni
predlog posledice in vpliv na dansko zakonodajo, javne finance, okolje in gospodarstvo.
Vlada pripravi obrazložitev o subsidiarnosti tudi za predloge direktiv in drugih
zakonodajnih osnutkov in odločitev Komisije, ki ne spadajo v področje deljenih
pristojnosti.
Postopek nadzora načela subsidiarnosti se izvede na predlog matičnega delovnega telesa,
ki tudi obravnava osnutek zakonodajnega akta. Če je predlagani osnutek zakonodajnega
akta v neskladju z načelom subsidiarnosti, matično delovno telo sprejme priporočilo in ga
posreduje Odboru za zadeve EU, in sicer v roku 5 tednov od prejema gradiva v danski
jezikovni različici.
Končno odločitev sprejme Odbor, ki mora pred zaključkom 8-tedenskega roka obravnavati
priporočilo matičnega delovnega telesa in gradivo s strani vlade. Če ugotovi kršitev načela
subsidiarnosti, sprejme obrazloženo mnenje, ki ga nemudoma posreduje predsednikom
Evropske komisije, Sveta in Evropskega parlamenta.
V primeru nasprotnih stališč med matičnim delovnim telesom in Odborom se skliče skupna
seja, na kateri sprejmejo odločitev.

7.3

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Združeno kraljestvo je v Evropsko gospodarsko skupnost pristopilo leta 1973.151
Angleški parlament je dvodomen in sestavljen iz "House of commons" (prvi, spodnji dom)
in "House of Lords" (drugi, zgornji dom, imenovana). Prvi dom je voljen na splošnih
volitvah in ima 650 poslancev. Lordsko zbornico pa sestavljajo plemiči, ki so svoj položaj
podedovali ali bili imenovani s strani vlade ali pa so cerkveni funkcionarji. Plemičev je 775
in število ni fiksno.
Oba domova sprejemata zakonodajo, vršita nadzor nad delom vlade ter razpravljata o
aktualnih političnih vprašanjih. Angleški parlament je dvodomen, tako da mora odločitve,
ki jih sprejme prvi dom, potrditi tudi drugi dom.

151

Pogodba o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (UL

L 73, 27. 3. 1972).
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Odbora za zadeve EU v obeh domovih uporabljata podobne pristope obravnav, ki delujejo
ločeno. Posebej velja izpostaviti, da v skladu s Sklepom parlamenta152, dokler odbora obeh
domov ne obravnavata zadevnega predloga, pristojni minister na Svetu ne more glasovati
in zato uveljavlja parlamentarni pridržek.153
7.3.1 PRAVNA PODLAGA
Spodnji dom (House of Commons)
Pravno podlago za delovanje Odbora za nadzor EU (European Scrutiny Committee)
predstavlja 143. člen Poslovnika parlamenta, 119. člen Poslovnika parlamenta za
delovanje Odborov za EU (European Committees),154Sklep parlamenta z dne 17. 11. 1998,
ki se nanaša na obravnavo parlamentarnega pridržka, in dokument vlade z naslovom
Parlamentarni nadzor obravnave EU dokumentov.155
Lordska zbornica (House of Lords)
Odbor za zadeve EU (European Union Committee) je bil ustanovljen leta 1974. Pravno
podlago predstavlja 143. člen Poslovnika parlamenta, Sklep parlamenta156 z dne 6. 12.
1999 in Sklep parlamenta157 z dne 30. 3. 2010.
7.3.2 POSTOPEK OBRAVNAVE EU ZADEV
Spodnji dom (House of Commons)
Odbor za nadzor EU ima 16 članov. Odbor obravnava vse dokumente EU158, ki jih vlada
posreduje v parlament. Odbor pripravi seznam dokumentov, ki so pomembnejše politične
in pravne narave, jih priporoči v nadaljnjo obravnavo ali Odboru za EU (treba ločiti od
Odbora za nadzor EU) ali na plenarno zasedanje.
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Iz leta 1998.
Razen v izjemnih primerih, ki jih minister obrazloži na prvi redi seji Odbora.
154
Trenutno so trije in so poimenovani A, B in C. A (Energy and Climate Change; Environment, Food and
Rural Affairs; Transport; Communities and Local Government; Forestry Commission), B (HM Treasury; Work
and Pensions; Foreign and Comminwealth Office; International Development; Home Office; Justice; and
matters not otherwise allocated) in C (Business, Innovation and Skills; Children Schools and Families;
Innovation, Culture, Media and Sport; and Health).
155
Ang. Orders of Reference of the European Scrutiny Committee, ki velja predvsem za vladna ministrstva.
156
Ang. Scrutiny Reserve Resolution, več: http://www.cosac.eu/united-kingdom/ z dne 16. 6. 2012.
157
Ang. Scrutiny Reserve Resolution Relating To The Work of the European Union Committee (30. 3. 2010).
158
Dokumenti EU se nanašajo na predloge uredb, direktiv, odločitev Sveta, finančne dokumente EU,
nezakonodajne akte (zelene, bele knjige), politične strategije, Poročila Komisije, dokumente s področja
Skupne zunanje in varnostne politike, Poročila računskega sodišča, ki jih štejejo med najbolj pomembne
dokumente obravnave, obravnava tudi izhodišča za zasedanje Sveta, institucionalne in proceduralne zadeve
EU, ki imajo morebitne posledice ali vpliv na ZK ali parlament.
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Postopek obravnave zadeve EU poteka tako, da vse dokumente institucij EU vlada
posreduje v obravnavo parlamentu. Odbor za nadzor EU obravnava vse dokumente159 ter
izloči tiste, ki so s pravnega in političnega vidika pomembni za nadaljnjo obravnavo. Vsako
gradivo, ki ga vlada posreduje v parlament, spremlja obrazložitev vlade, v kateri je
obrazložena vsebina in ozadje dokumenta, pravna podlaga, vrsta zakonodajnega
postopka, način glasovanja v Svetu, vpliv na pravni red Združenega kraljestva, mnenje
vlade, ali je predlog skladen z načelom subsidiarnosti, stališče vlade, finančni in
ekonomski vidik oz. posledice in časovnico obravnav v institucijah EU. Ko Odbor za nadzor
EU ugotovi, da je zadeva primerna za obravnavo, pripravi posebno poročilo in ga objavi
na spletni strani. Če obrazložitev vlade v obrazložitvi dokumentov ni dovolj jasna, Odbor
pokliče vlado k posredovanju podrobnejših pojasnil.
Odbor za nadzor EU obravnava dokumente v fazi, ko so ti še na ravni pogajanj na Svetu.
Odbor sodeluje z drugimi specializiranimi odbori in jim lahko podeli zadeve podeli v
obravnavo oz. prosi za njihovo mnenje.
Najpomembnejše dokumente posreduje Odboru za zadeve EU (A, B ali C). Vsak Odbor
ima 13 članov. Kratko predstavitev na seji Odbora poda član Odbora za nadzor EU, ki
obrazloži, zakaj je dokument priporočen v obravnavo. Nato sledi obrazložitev ministra in
krajša razprava. Mnenje se nato objavi na spletni strani in posreduje članom v vednost.
Zelo pomembne dokumente se obravnava na plenarnem zasedanju. Zadeva gre na dnevni
red po priporočilu Odbora za nadzor EU, vendar le, če se z obravnavo na plenarni seji
strinja tudi vlada.
Odbor za nadzor EU obravnava tudi izhodišča za zasedanje Sveta. Vlada oz. pristojno
ministrstvo mora tri tedne pred zasedanjem Sveta posredovati dnevni red zasedanja ter
splošno stališče vlade. Tik pred zasedanjem vlada posreduje dopolnjen dnevni red s
podrobnejšo vsebino in vladna izhodišča. Po zasedanju Sveta mora vlada v roku 5 dni
posredovati poročilo, v katerem so podrobneje pojasnjene sprejete odločitve.
Lordska zbornica (House of Lords)
Odbor za zadeve EU160 ima 20 članov. Odbor obravnava zakonodajne predloge, mnenja
pododborov, Zakonodajni program Komisije ter ostale dokumente institucij EU, ki jih vlada
predloži v obravnavo. Strokovne službe Odbora pripravijo predlog dokumentov za
nadaljnjo obravnavo. Predsednik odbora na podlagi seznama opravi izbor pomembnejših

159

Odbor obravnava cca. 1000 dokumentov na leto, 500 jih posreduje Odboru za zadeve EU, slednji jih
obravnava okoli 40 na leto, 3 pa na plenarnem zasedanju. Vir: The European Scrutiny System in the House
of Commons, April 2010.
160
Več: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldcomp/compso2010/compso.pdf. Dostopno 25. 5. 2012.
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dokumentov ter jih posreduje pododborom (Sub-Committees)161 v obravnavo. Seznam se
objavi na spletni strani.
Pododbori obravnavajo zakonodajne predloge z zadevnega področja. V postopku lahko
ugotovijo, da zakonodajni predlog ne zahteva obravnave in ga opustijo, ali pa od vlade ali
od Komisije zahtevajo podrobnejša pojasnila in dokument obravnavajo. Dokumenti so
obravnavani z vidika skladnosti z načelom subsidiarnosti, skladnosti ocene učinka in
skladnosti delegiranih aktov z zakonodajo. Po obravnavi pododbor pripravi poročilo, o
katerem se razpravlja na plenarnem zasedanju in pripravi priporočila vladi, na katere
mora slednja odgovoriti v roku dveh mesecev.
Odbor za zadeve EU sicer obravnava manjše število zadev EU, vendar precej poglobljeno
podaja priporočila in opravlja nadzor nad delom Vlade.
7.3.3 POSTOPEK IZVEDBE NADZORA NAD UPOŠTEVANJEM
SUBSIDIARNOSTI V OSNUTKU ZAKONODAJNEGA AKTA

NAČELA

Spodnji dom (House of Commons)
Za obravnavo načela subsidiarnosti je pristojen Odbor za nadzor EU. Odbor v okviru redne
obravnave dokumentov EU preveri tudi skladnost osnutka zakonodajnega akta z načelom
subsidiarnosti. Posebnega postopka glede načela subsidiarnosti ni. Dokument obravnava
tudi Odbor za zadeve EU. Če Odbor ugotovi kršitev načela subsidiarnosti, pripravi poročilo
in ga skupaj s predlogom obrazloženega mnenja posreduje v obravnavo na plenarno
zasedanje. Poročilo odbora oz. obrazloženo mnenje se vselej obravnava na plenarni seji,
ki tudi sprejme končno odločitev.
Lordska zbornica (House of Lords)
Za obravnavo načela subsidiarnosti je pristojen Odbor za EU. Predlog za obravnavo načela
subsidiarnosti lahko poda tudi član Lordske zbornice. Če neskladnost zakonodajnega
osnutka z načelom subsidiarnosti ugotovi pododbor, slednji pripravi poročilo z
obrazloženim mnenjem. Poročilo obravnava Odbor za EU in ga posreduje v obravnavo na
plenarno zasedanje. Po razpravi na plenarni seji se obrazloženo mnenje posreduje
predsednikom institucij EU.

161

Economic and Financial Affairs, and International Trade Sub-Committee, Internal Market, Energy and
Transport Sub-Committee, Foreign Affairs, Defence and Development Sub-Committee, Agriculture, Fisheries
and Enviroment Sub-Committee, Justice and Institutions Sub-Committee, Home Affairs Sub-Committee, Social
Policy and Consumer Protection Sub-Committee.
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7.3.4 PRIMERJALNA
PARLAMENTIH

ANALIZA

OBRAVNAV

ZADEV

EU

V

IZBRANIH

Analiza obravnav zadev EU v drugih parlamentih kaže, da so parlamenti izpopolnili
postopke obravnav zadev EU. Vsi modeli obravnav imajo močno vlogo pri obravnavi zadev
EU v razmerju do svojih vlad ter se aktivno vključujejo v zgodnje faze obravnav v
institucijah EU in oblikovanja nacionalnih stališč na parlamentarnih odborih. Pri finskem
modelu pa je treba izpostaviti, da je Odbor za zadeve EU je sestavljen iz predsednikov
matičnih delovnih teles in predsednikov poslanskih skupin, kar daje dodatno težo
obravnavi zadev EU. Matična delovna telesa so aktivno vključena v obravnavo zadev EU.
Finski parlament aktivno sodeluje z vlado in spremlja delo ministrstev. Zakonodajnim
predlogom namenja stalno pozornost in jih spremlja od začetka obravnave na Odboru do
končnega sprejema na ravni EU.
Finski parlament je prilagodil poslovniška določila in izoblikoval postopek obravnave
načela subsidiarnosti, vendar je treba omeniti, da je Finska že do nekdaj v sklopu splošne
obravnave zadeve EU preverjala tudi vidik načela subsidiarnosti. Splošna ocena finskih
strokovnih služb glede mehanizma zgodnjega opozarjanja je, da postopek ne prinaša
dodane vrednosti za obravnavo zadev EU. Menijo celo, da postopek vnaša zmedo v
razumevanje institucionalnega koncepta EU.
Danski model slovi kot edinstven sistem močnega položaja Odbora za zadeve Evropske
unije pri obravnavi zadev EU v razmerju do vlade. Pravna podlaga za obravnavo zadeve
EU predstavlja le Pristopna pogodba iz leta 1972 ter Poročila Odbora, pa vendar so vladni
predstavniki močno vezani na mandat, ki jim ga podeli Odbor. Ker sestava Odbora temelji
na podlagi strankarske pripadnosti, stališče Danske odseva najširše možno soglasje, ki je
močno zavezujoče za vladne predstavnike v Svetu. Posebej gre izpostaviti postopek
oblikovanja stališča, ki ga poslanci in minister sooblikujejo na sami seji. Parlamentarni
odbori se vključujejo v zgodnje faze obravnave dokumentov EU. Odbor za zadeve EU ima
veliko pristojnosti (ne le EU) in je dejansko seznanjen z vsemi aktualnimi gospodarskimi,
sodnimi, političnimi zadevami, kar razumljivo postavlja Dansko v primat pri nadzoru vlade.
Obravnava načela subsidiarnosti je terjala oblikovanje novega postopka, v katerega so
vključena matična delovna telesa in pristojni odbor. Posebnost obravnave načela
subsidiarnosti je v ožjem izboru 5–10 najpomembnejših zakonodajnih predlogov, ki jih
danski parlament osredotočeno obravnava skozi vidik kršitve načela subsidiarnosti.
Združeno kraljestvo temeljito obravnava vse dokumente EU ter učinkovito uveljavlja
nacionalne interese na ravni EU. Angleški model temelji na obravnavi vseh prejetih
dokumentov EU. Model terja racionalizacijo pri časovnem vidiku, izboru ter obravnavi na
odborih. Obravnava zadev EU v obeh domovih poteka podobno, modela se v določenih
točkah razlikujeta, na splošno pa se prepletata. Če je obravnava dokumentov v prvem
domu namenjena čim večjem številu obravnav, je obravnava dokumentov v Lordski
zbornici namenjena nadvse poglobljenim in detajlno osredotočenim poročilom.
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Obravnava načela subsidiarnosti je v angleškem parlamentu obravnavana v okviru
rednega postopka obravnave dokumenta EU in temu se je že v preteklosti namenjala
posebna pozornost. Oblikovani postopki omogočajo vključenost "specializiranih" odborov.
Razlika med ostalimi parlamenti je le v tem, da se obrazloženo mnenje vselej obravnava
na plenarnem zasedanju.
Primerjava kaže, da imajo obravnavani parlamenti nekaj skupnih elementov, ki jih je
možno strniti v nekaj točk, in sicer:
•

•
•
•
•
•

Finski, danski in angleški parlament se pogosteje vključujejo v obravnavo zadev EU v
okviru političnega dialoga kot v obravnavo načela subsidiarnosti. Nacionalni parlamenti
so bolj zainteresirani za vsebinsko razpravo o predlogih Komisije v okviru političnega
dialoga, kjer lahko dejansko prispevajo k sooblikovanju osnutkov zakonodajnih aktov.
Parlamenti so skladnost zakonodajnih predlogov z načelom subsidiarnosti obravnavali
že v okviru običajne obravnave zadev EU.
Vsi parlamenti se v postopke obravnav vključujejo zgodaj, ko so dokumenti še v fazi
pogajanj v institucijah EU.
Parlamenti spremljajo dokumente tudi, ko so ti obravnavajo v institucijah EU.
Matična delovna telesa so aktivno vključena v postopke obravnave zadev EU.
Člani Odborov za zadeve EU v vseh treh parlamentih posebno pozornost namenjajo
sodelovanju s poslanci v Evropskem parlamentu in se večkrat letno sestajajo na
formalni ali neformalni ravni.

122

8 REZULTATI IN PRISPEVKI
8.1

PREVERITEV HIPOTEZ

V magistrskem delu smo raziskali in preverili naslednje hipoteze:
Hipoteza št. 1: Lizbonska pogodba je okrepila vlogo nacionalnih parlamentov v zadevah
Evropske unije.
Nacionalni parlamenti so v skladu z Lizbonsko pogodbo pridobili nove pristojnosti pri
naslednjih obravnavah:
• Pobude Evropskega sveta o premostitvenih klavzulah v obliki poenostavljenega
postopka za spremembo Pogodb– nacionalni parlamenti imajo možnost uveljavitve
veta, torej lahko vsak parlament prepreči sprejem pobude Evropskega sveta.
• Predlogi Sveta, ki se nanašajo na vidike čezmejnega družinskega prava s čezmejnimi
posledicami – parlamenti lahko prav tako sprejmejo veto in preprečijo sprejem
predloga Sveta.
• Prošnje držav kandidatk za pristop k EU – nacionalni parlamenti se z njimi le
seznanijo.
• Sodelujejo v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik v okviru območja svobode,
varnosti in pravice. Nacionalni parlamenti so obveščeni o vsebini in rezultatih
ocenjevanja. Postopki z zakonodajo EU (uredbami in direktivami) še niso izoblikovani,
vendar je v okviru določb PDEU predvideno sodelovanje nacionalnih parlamentov oz.
politično ocenjevanje in Eurojusta ter nadzor dejavnosti Europola.
• Podajajo pobude za začetek tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim
aktom na Sodišče EU. Postopek uvaja naknadni nadzor nad sprejetimi zakonodajnimi
akti. Nacionalni parlament lahko v roku dveh mesecev začne postopek za začetek
tožbe na Sodišče EU, ki ga v imenu parlamenta vloži vlada.
• Najpomembnejša pridobitev nacionalnih parlamentov se nanaša na mehanizem
zgodnjega opozarjanja, v katerem nacionalni parlamenti preverjajo morebitno
prekoračitev pristojnosti Unije na določenih področjih v okviru spoštovanja načela
subsidiarnosti in sorazmernosti. Mehanizem ni zakonodajne narave, zato evropskega
zakonodajalca ne veže k zaustavitvi postopka sprejema. Mehanizem je učinkovit, če se
nacionalni parlamenti združujejo in delujejo enotno.

Lizbonska pogodba je okrepila vlogo in moč nacionalnih parlamentov v tistih postopkih,
kjer imajo možnost uveljavitve veta in preprečitev sprejema odločitve Evropskega sveta ali
Sveta. Okrepitev nacionalnih parlamentov v mehanizmu zgodnjega opozarjanja se kaže v
tem, da imajo nacionalni parlamenti v primarni zakonodaji EU prvič opredeljen postopek,
ki jih neposredno vključuje v predzakonodajni postopek na ravni EU. Postopek sicer ni
zakonodajne narave. Uporaba mehanizma zgodnjega opozarjanja v nacionalnih
parlamentih se sicer veča, vendar še ni pogosta. Parlamenti se pogosteje poslužujejo
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obravnav v okviru političnega dialoga, ki dejansko omogoča vpliv na sooblikovanje
vsebine zakonodajnega predloga. Navedena hipoteza je potrjena.
Hipoteza št. 2: Število obravnav zadev Evropske unije se je po uveljavitvi sprememb in
dopolnitev Poslovnika Državnega zbora na matičnih delovnih telesih in pristojnih odborih
povečalo.
Navedena hipoteza je potrjena. Primerjava podatkov o številu sej ter obravnav
dokumentov in zadev EU v mandatnem obdobju 2004–2008 in 2008–2011 jasno kaže, da
se je število obravnav zadev EU v mandatu 2008-2011 na splošno povečalo. Po sprejemu
poslovniških sprememb leta 2010 se je število sej matičnih delovnih telesih in pristojnih
odborov povečalo. Če se mandat 2008–2011 ne bi zaključil predčasno, bi se nadaljeval
naraščajoč trend obravnav in število U-, E- in S- zadev bi preseglo število obravnavanih
zadev v mandatnem obdobju 2004–2008. Število sej v treh letih je namreč doseglo število
sej v rednem mandatnem obdobju.
Hipoteza št. 3: Državni zbor učinkovito uveljavlja svoje interese pri obravnavi zadev
Evropske unije v matičnih delovnih telesih in pristojnih odborih.
Odbor za zadeve EU se redno vključuje v obravnavo zadev EU in obravnava stališča
Republike Slovenije do predlogov ter izhodišča za zasedanje Sveta. Število vloženih
amandmajev k predlogom stališč na matičnih delovnih telesih in pristojnima odboroma bi
bil lahko eden od kriterijev za uveljavljanje interesov. V mandatnem obdobju 2008
(oktober)–2011 (december) je bilo na Odboru za zadeve EU vloženih 11 amandmajev, ki
so bili večinoma redakcijske narave. Omeniti velja, da je bilo od začetka VI mandata
Državnega zbora k predlogom stališč vloženih pet amandmajev, od katerih sta bila dva
vsebinske narave. Navedena hipoteza je potrjena.
Hipoteza št. 4: Državni zbor izvaja dosleden nadzor nad sprejetimi stališči, ki jih Vlada
Republike Slovenije uveljavlja v institucijah Evropske unije.
Navedena hipoteza je potrjena. V okviru nadzora nad delovanjem vlade ima Državni zbor
na razpolago več instrumentov, ki jih aktivno uporablja pri svojem delovanju. Državni zbor
oz. Odbor za zadeve EU zaseda vsak teden in obravnava stališča RS in izhodišča za
zasedanja Sveta, ki so predhodno obravnavana na vladi. Na seje so vabljeni ministri oz.
pristojni vladni predstavniki. Na zasedanjih Odbora poslanci zastavljajo vprašanja,
zahtevajo pojasnila in razpravljajo o načrtih in strategijah in že obravnavanih stališčih.
Državni zbor obravnava tudi predlog Deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah EU, v kateri je opredeljen položaj Slovenije v EU. Vlada po vsakem
zasedanju Sveta posreduje poročilo o zasedanju Sveta, ki je objavljeno v informacijskem
sistemu in je dostopno vsem poslancem.
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8.2

PRIČAKOVANI REZULTATI OPRAVLJENE RAZISKAVE

Analiza primerjave različnih sistemov obravnav zadev EU v nacionalnih parlamentih je
omogočila pogled v praktični prikaz in delovanje notranjih postopkov v nacionalnih
parlamentih.
Slovenski model je z vidika pravne in formalne ureditve dobro urejen in predstavlja dobro
podlago za učinkovito izvajanje obravnav zadev EU in nadzora nad delom vlade. Zadeve
EU obravnavata dva pristojna odbora. Državni zbor obravnava vse tiste zadeve, ki bi sicer
spadale v njegovo pristojnost, in tudi druge na predlog vlade ali po lastni pobudi. Vlada je
državni zbor dolžna sproti obveščati o zadevah EU, svoji dejavnosti in o sprejetih
odločitvah v Svetu ter zakonodajne predloge opremiti z oceno vplivov, ki jo pripravi sama.
Vlada je po drugi strani dovolj fleksibilna, da v primeru neizvedljivih in škodljivih posledic
sprejetih Stališč Republike Slovenije ne uveljavlja. Glede obravnave načela subsidiarnosti
je Državni zbor sprejel dopolnitve Poslovnika Državnega zbora in natančneje opredelil
postopek obravnave.
Primerjava sistemov obravnav v izbranih parlamentih v okviru zadev EU kaže, da imajo
parlamenti izoblikovane sisteme in razmeroma močno vlogo v razmerju do svojih vlad ter
se aktivno vključujejo v oblikovanje nacionalnih stališč na parlamentarnih odborih.
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8.3

PRISPEVEK REZULTATOV REZISKAVE K ZNANOSTI OZ. STROKI

Obravnavana tema magistrskega dela je bila obsežna, zato smo se omejili na podrobnejšo
analizo zakonskih in poslovniških določil in postopke obravnav zadev EU v Državnem
zboru, v institucijah EU in v nekaterih parlamentih držav članic EU. Pri tem smo analizirali
in podrobneje opredelili zakonske in poslovniške spremembe nacionalnih parlamentov po
uveljavitvi Lizbonske pogodbe v zadevah EU ter se posebej poglobili v obravnavo
postopka upoštevanja načela subsidiarnosti tako v Državnem zboru kot v drugih
nacionalnih parlamentih.
Moje delo se neposredno navezuje na obravnavo zadev EU in spoštovanje načela
subsidiarnosti, zato sem združila teoretično znanje s praktičnimi vidiki obravnave ter
poudarila pozitivne in negativne strani uvedbe Lizbonske pogodbe ter novih pristojnosti
nacionalnih parlamentov.
Pričakovani prispevek k stroki predstavlja celovito predstavitev zakonskih in poslovniških
določb ter njihovih sprememb in dopolnil slovenske ureditve obravnave zadev EU in novih
pristojnosti v skladu s prenovljenima PEU in PDEU, preučitev zakonodajnih postopkov
institucij EU, ki so v neposredni povezavi z nacionalnimi parlamenti, obravnavo načela
subsidiarnosti ter primerjavo in prikaz obravnav zadev EU v posebej izbranih nacionalnih
parlamentih. Magistrsko delo predstavlja novost na obravnavanem področju, saj podaja
praktični prikaz obravnave zadev EU in načela subsidiarnosti, ki ga v strokovni literaturi ni
mogoče zaslediti in tako prispeva k znanosti in stroki.
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9 ZAKLJUČEK
Evropska Unija se je razvila iz mednarodnega gospodarskega povezovanja, ki je
razmeroma hitro preraslo v politično unijo. Skupnost so na podlagi ustanovitvenih pogodb
vodile naddržavne institucije, ki so samostojno sprejemale odločitve in delovale v
skupnem interesu Skupnosti. Zaradi obetavnega gospodarskega razvoja se je Skupnost
oz. Unija širila in prevzemala skupna področja delovanja.
Zasledovanje gospodarskih ciljev je terjalo spremembo načina odločanja v Svetu in prenos
večjega dela nacionalnih politik na Skupnost oz. Unijo. Države članice in nacionalni
parlamenti so zato izražali zaskrbljenost nad izgubo nadzora nad sprejetimi odločitvami v
institucijah EU. Načelo subsidiarnosti pa se je uveljavilo kot način razreševanja dilem pri
vprašanju prenosa pristojnosti med državami članicami in Skupnostjo ter uveljavilo kot
ena izmed oblik decentralizacije EU.
Zakonodajne in izvršile funkcije so na ravni EU razdeljene med Svet, Evropski parlament
in Komisijo. Nacionalni parlamenti so v integracijskem procesu izgubili tradicionalno vlogo
v postopkih sprejemanja zakonodajnih odločitev, saj se zakonodajne odločitve sprejemajo
na Svetu, v katerem sodelujejo nacionalne vlade. Nacionalni parlamenti se v zakonodajne
postopke na ravni EU vključujejo le posredno – preko nadzora svojih vlad in obravnavanja
zadev EU na pristojnih odborih in matičnih delovnih telesih. Zasedanj Sveta se udeležujejo
nacionalni predstavniki, nacionalni parlamenti pa se v te postopke lahko vključujejo le
posredno z obravnavanimi stališči na parlamentarnih odborih in v čim zgodnejši fazi, ko so
osnutki zakonodajnih aktov še v fazi dogovarjanj in usklajevanj. V Evropskem parlamentu
se postopek sprejemanja zakonodajnih odločitev prepleta s Svetom, ker v rednem
zakonodajnem postopku odločitve sprejemata Svet in Evropski parlament soglasno.

Maastrichtska pogodba je nacionalne parlamente prvič omenila v priloženi politični
deklaraciji in že nakazovala smer vključevanja nacionalnih parlamentov v ustroj EU.
Amsterdamska pogodba je v priloženih Protokolih določila razmerja med EU in
nacionalnimi parlamenti in sodelovanje dvignila na višjo raven. Prvič je opredelila status
Konference predsednikov parlamentov, ki je danes eden izmed ključnih forumov Odborov
za zadeve EU. Konferenca v Nici je osrednjo pozornost namenila vlogi nacionalnih
parlamentov v EU in načelu subsidiarnosti v institucionalnem okviru EU. Povezava med
nacionalnimi parlamenti in načelom subsidiarnosti se je oblikovala na Konferenci o
prihodnosti Evrope in uveljavila sta se varovanje decentralizacije EU in načelo prenosa
pristojnosti. Pogodba o Ustavi za Evropo je nacionalne parlamente z novimi pristojnostmi
vključila v normativno besedilo Pogodbe in priložena Protokola. Nespremenjeno besedilo o
vlogi nacionalnih parlamentih je bilo kasneje vključeno v Pogodbo o Evropski uniji in
Pogodbo o delovanju Evropske unije ter v priložena Protokola.
Načelo subsidiarnosti se je uveljavilo kot vodilno načelo za razmejitev pristojnosti med
članicami in Unijo predvsem zaradi skrbi pred prekomernim prilaščanjem pristojnosti Unije
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v škodo držav članic. Načelo ima zanimivo zgodovino in čeprav ga lahko prištevamo med
politično, filozofsko, sociološko in pravno načelo, se je najbolj uveljavilo kot politično
načelo, ki v primeru deljenih pristojnosti med Unijo in članicami pojasnjuje, kdo mora
ukrepati. Na področju deljenih pristojnosti se uveljavlja domneva v korist držav članic,
Unije pa ukrepa le, kadar članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev in jih zaradi obsega
učinkov lažje doseže Unija. V ustanovitvenih pogodbah se je načelo prvič uveljavilo v PEU
in PES, kasneje je bilo vključeno v Amsterdamsko pogodbo in priložene protokole, nato v
Pogodbo o Ustavi za Evropo in sedaj v Lizbonsko pogodbo in priložene Protokole.

Lizbonska pogodba vnaša vrsto sprememb in novosti v organizacijo in delovanje EU.
Najpomembnejše se zagotovo nanašajo na nacionalne parlamente, ki so prvič vključeni v
primarno pravo. Nacionalni parlamenti so pridobili nove pristojnosti, pravice in dolžnosti. V
členu 12 PEU je določeno, da dejavno prispevajo k dobremu delovanju Unije, tako da: jih
institucije EU obveščajo o zakonodajnih in nezakonodajnih ter vseh političnih aktih in
predlogih; skrbijo za spoštovanje načela subsidiarnosti v skladu s postopki Protokola o
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti; v okviru območja svobode, varnosti in
pravice sodelujejo v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik EU ter so vključeni v
politični nadzor Europola in ocenjevanje dejavnosti Eurojusta; sodelujejo v postopkih za
spremembo temeljnih Pogodb; so obveščeni o prošnjah za pristop k Uniji; so udeleženi pri
medparlamentarnem sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in z Evropskim
parlamentom v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v EU. Pogodbi tudi
prvič jasno in pregledno urejata razmejitev pristojnosti in jih delita na izključne, deljene in
dopolnjujoče.
Najpomembnejša pridobitev nacionalnih parlamentov predstavlja nadzor nad
upoštevanjem načela subsidiarnosti v t. i. mehanizmu zgodnjega opozarjanja, ki je
opredeljen v Protokolu o vlogi nacionalnih parlamentov v EU in Protokolu o uporabi načel
subsidiarnosti in sorazmernosti.
Prvi Protokol nacionalnim parlamentom omogoča prejemanje dokumentov neposredno s
strani institucij EU, določa način distribucije osnutkov zakonodajnih aktov med
predlagatelji in nacionalnimi parlamenti, določa način in časovne roke posredovanja
obrazloženih mnenj s strani nacionalnih parlamentov, natančneje opredeljuje pristojnosti
Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC). Drugi Protokol pa se
osredotoča na upoštevanje načela subsidiarnosti pri delovanju institucij EU. Protokol
namreč določa, da morajo vse institucije skrbeti za stalno upoštevanje načela
subsidiarnosti, osnutki zakonodajnih aktov pa morajo vsebovati podrobno izjavo, ki
omogoča oceno skladnosti z načelom.
V Protokolu je podrobneje opredeljen postopek mehanizma zgodnjega opozarjanja, ki
nacionalnim parlamentom omogoča posredovanje obrazloženega mnenja v roku osmih
tednov ter določa število glasov za začetek postopka rumenega in oranžnega kartona.
Vsak nacionalni parlament ima dva glasova, razen v primeru dvodomnosti, kjer ima vsak
svoj glas. Poleg predhodnega nadzora načela subsidiarnosti imajo nacionalni parlamenti
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možnost, da v primeru kršitve načela subsidiarnosti zakonodajnega akta podajo pobudo
za začetek postopka vložitve tožbe na Sodišče EU, ki ga nato vloži in vodi vlada v imenu
parlamenta.
Mehanizem zgodnjega opozarjanja se v praksi uporablja kratek čas. Od uveljavitve
Lizbonske pogodbe je preteklo dve leti in pol, v praksi pa se pojavljajo praktični pomisleki
glede (pre)kratkega 8-tedenskega roka obravnave načela, osredotočenosti obravnave na
načelo subsidiarnosti in ne tudi na vsebino zakonodajnega akta, odsotnost merljivih
kriterijev za opredelitev načela v praksi, razpršenost obravnav zakonodajnih predlogov v
nacionalnih parlamentih in nekoordinirano skupno delovanje nacionalnih parlamentov pri
medsebojnem povezovanju v 8-tedenskem roku, previsoko zastavljeni pragovi za začetek
postopka rumenega ali oranžnega kartona. Po drugi strani pa je mogoče zaslediti večjo
zainteresiranost nacionalnih parlamentov za evropske politike in obravnavo zakonodajnih
aktov, kar kaže statistika posredovanih obrazloženih mnenj in prispevkov.
Institucije EU, ki so neposredno vključene v obravnavo načela subsidiarnosti, so oblikovale
svoje postopke obravnav načela subsidiarnosti. Evropski parlament razlikuje med
obravnavo obrazloženih mnenj in obravnavo prispevkov. Evropski parlament vsa prejeta
obrazložena mnenja prevede v uradne evropske jezike ter jih posreduje v obravnavo na
pristojne parlamentarne odbore in Odboru za pravne zadeve. V okviru obravnave rednega
zakonodajnega postopka pristojni odbor sprejme ali predlog dopolnitev za spremembo
osnutka zakonodajnega akta ali predlog za zavrnitev osnutka. Prispevki, ki se običajno
nanašajo na vsebino zakonodajnega predloga, se obravnavajo le na pristojnih odborih.
Evropski parlament je od uveljavitve Lizbonske pogodbe prejel preko 1000 dokumentov
nacionalnih parlamentov, od tega približno 150 obrazloženih mnenj in 900 prispevkov.
Trend obravnav zadev EU v nacionalnih parlamentov narašča, kar pomeni, da se
nacionalni parlamenti vse bolj dejavno vključujejo v postopke obravnave zadev EU ter z
vsebinskimi pripombami skušajo vplivati na zakonodajne predloge.
Evropska komisija načelo subsidiarnosti opredeljuje kot eno izmed glavnih političnih
prioritet. Kot predlagateljica osnutkov zakonodajnih aktov mora v podrobni izjavi opredeliti
oceno skladnosti z načelom subsidiarnosti. Ker je praktično težko postaviti merila
upravičenosti ukrepanj višjih ali nižjih ravni oblasti, je Komisija razvila dva kriterija, v
katerih presoja primerjalno učinkovitost in dodano vrednost zakonodajnih predlogov.
Komisija oblikuje osnutke zakonodajnih aktov tako, da k sodelovanju povabi vse
zainteresirane strani, ki lahko podajo svoje pripombe. V drugi fazi pa opravi posvetovanja
ter pripravi oceno učinka, ki predstavlja osnovni dokument, v katerem Komisija ocenjuje
ekonomske, socialne in okoljske posledice vplivov.
Komisija pri pripravi ocene učinka vključuje vse zainteresirane strani in v največji možni
meri upošteva njihove pripombe ter skuša doseči soglasje k osnutkom zakonodajnih
aktov, da bi v nadaljnji obravnavi ne bili predmet obravnave nadzora načela
subsidiarnosti. Zato v prihodnosti ni mogoče pričakovati, da bo veliko število osnutkov
zakonodajnih aktov predmet obravnav omenjenega mehanizma.
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Komisija je še pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe z nacionalnimi parlamenti uskladila
praktične in tehnične specifikacije glede posredovanja in prejemanja dokumentov EU.
Komisija je tista, ki v mehanizmu zgodnjega opozarjanja uradno "prešteva" glasove oz.
obrazložena mnenja ter nanje tudi odgovarja. Evropska komisija zaznava, da število
obrazloženih mnenj kot prispevkov narašča, saj je v preteklem letu prejeta za 30 % več
obrazloženih mnenj in za 60 % več prispevkov kot leto poprej.
Odbor regij in Sodišče EU sta vključena v nadzor nad upoštevanjem načela subsidiarnosti.
Odbor regij lahko vlaga tožbe na Sodišče EU v primeru, da se z njim ni posvetovalo, kjer
je to predvideno.
Medparlamentarno sodelovanje je za nacionalne parlamente bistvenega pomena, še
posebej v mehanizmu zgodnjega opozarjanja, saj morajo nacionalni parlamenti v 8tedenskem roku hitro izmenjati informacije o morebitnih kršitvah načela subsidiarnosti.
Nacionalni parlamenti sodelujejo v okviru Konference predsednikov parlamentov EU,
Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve, medparlamentarne izmenjave
informacij o EU (IPEX), Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo
(ECPRD) ter stalnih predstavnikov nacionalnih parlamentov v Bruslju.
Republika Slovenija je leta 2004 postala članica Evropske unije. S spremembo ustave je
vzpostavila temelje za prenos izvrševanja dela suverenih pravic na institucije EU. Na
podlagi 3.a člena Ustave je bil sprejet ZSDZVZEU, ki določa razmerje med državnim
zborom in vlado. Nato je bil dopolnjen PoDZ in sprejet OdUNDTDZ.
Za obravnavo zadev EU sta v Državnem zboru pristojna Odbor za zadeve EU in Odbor za
zunanjo politiko. Pristojna odbora obravnavata zadeve EU, ki bi po vsebini in v skladu z
ustavo spadale v njegovo pristojnost, zadeve na predlog Vlade in zadeve na lastno
pobudo. Državni zbor sprejema Stališča Republike Slovenije, kjer ne gre za zakonodajno
odločanje pač pa za oblikovanje stališč, ki politično zavezujejo Vlado. Po drugi strani pa
ureditev vladi dopušča dovolj fleksibilnosti, da samostojno opravlja svoje delo in zastopa
Republiko Slovenijo "navzven" in lahko tudi ne upošteva sprejetega stališča Republike
Slovenije, če oceni, da uveljavitev ne bi bila v korist nacionalnim interesom.
Vlada je dolžna sproti obveščati Državni zbor o zadevah EU ter poročati o sprejetih
odločitvah in svoji dejavnosti v EU. Poleg tega vsak dokument EU, preden ga posreduje v
obravnavo v Državni zbor, opremi z oceno vplivov na gospodarstvo, javno upravo, okolje
in proračun, v katerem so pojasnjeni poglavitni cilji in rešitve predloga ter predlog Stališča
Republike Slovenije.
Najpomembnejše dopolnitve in spremembe Zakona o sodelovanju med državnim zborom
in vlado ter Poslovnika Državnega zbora so bile sprejete leta 2011 v skladu z novostmi, ki
jih je leta 2009 prinesla Lizbonska pogodba. Ključne novosti PoDZ kot posledica
uveljavitve Lizbonska pogodba in priloženih protokolov so: obvezna vključenost matičnih
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delovnih teles v obravnavo zadev EU, na novo oblikovan postopek izvedbe nadzora nad
upoštevanjem načela subsidiarnosti z osnutkom zakonodajnega akta institucij EU,
postopek tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom institucij EU
pred Sodiščem EU, postopek obravnave pobude Evropskega sveta iz člena 48(7) PEU,
postopek obravnave predloga Sveta iz člena 81(3) PDEU, postopek obravnave prošnje za
pristop k EU in postopek sodelovanja v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik EU v
okviru območja svobode, varnosti in pravice.
Poleg zakonskih in poslovniških dopolnil in sprememb so bile izvedene tudi tehnične
prilagoditve informacijskega sistema in Baze EU v Državnem zboru.
Primerjava modelov obravnav zadev EU v finskem, danskem in angleškem parlamentu
kaže, da so nacionalni parlamenti prilagodili poslovniške določbe in postopke tako, da
lahko v največji možni meri uveljavljajo vpliv in moč pri uveljavljanju nacionalnih stališč
ter vršijo nadzor nad delom vlade. Vsem trem parlamentom je skupno to, da se v
obravnavo zakonodajnih predlogov in drugih odločitev aktivno vključujejo matična delovna
telesa, in sicer dovolj zgodaj, ko so ti še v fazi pogajanj na Svetu. Nacionalni parlamenti
pogosteje sodelujejo v okviru političnega dialoga kot v mehanizmu zgodnjega opozarjanja.
Državni zbor oz. Odbor za zadeve EU je v preteklosti obravnaval načelo subsidiarnosti v
osnutkih zakonodajnih predlogov, ki so se izvajali v okviru COSAC-a. Izvedel je vseh osem
testov ter pri tem oblikoval notranje postopke, ki so bili kasneje implementirani v PoDZ.
Vloga COSAC je bila ključnega pomena, saj je pri tem deloval kot infrastrukturno orodje
ter tako pripomogel k odpravi praktičnih ovir in sprejemu splošnih dogovorov med
Komisijo in Evropskim parlamentom.
Državni zbor se je pri ureditvi razmerij med Državnim zborom in Vlado zgledoval po
finskem modelu. Primerjava zakonodajnih postopkov kaže, da ima slovenski sistem v
primerjavi s finskim brezhibno urejeno pravno ureditev, tako na področju obravnave
zadev EU kot v postopkih nadzora nad spoštovanjem načela subsidiarnosti. Statistika
obravnav pa kaže, da število obravnavanih zadev EU v Državnem zboru narašča, medtem
ko se v postopke nadzora načela subsidiarnosti in v politični dialog ne vključuje pogosto.
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