
UREDBA (EU) št. 182/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. februarja 2011

o dolo itvi splošnih pravil in na el, na podlagi katerih države lanice nadzirajo izvajanje izvedbenih
pooblastil Komisije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
lena 291(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim
parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) e so za izvajanje pravno zavezujo ih aktov Unije
potrebni enotni pogoji, se s temi akti (v nadaljnjem
besedilu: temeljni akti) na Komisijo prenesejo izvedbena
pooblastila ali, v ustrezno utemeljenih posebnih primerih
ter v primerih iz lenov 24 in 26 Pogodbe o Evropski
uniji, na Svet.

(2) Zakonodajalec ob doslednem upoštevanju meril iz
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi z
vsakim temeljnim aktom odlo i, ali bo prenesel
izvedbena pooblastila na Komisijo v skladu s lenom
291(2) navedene pogodbe.

(3) Doslej je izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije urejal
Sklep Sveta 1999/468/ES (2).

(4) V skladu s PDEU zdaj Evropski parlament in Svet
dolo ita splošna pravila in na ela, na podlagi katerih
države lanice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil
Komisije.

(5) Zagotoviti je treba, da so postopki za tak nadzor jasni,
u inkoviti in sorazmerni z naravo izvedbenih aktov ter
da odražajo institucionalne zahteve PDEU, pa tudi
pridobljene izkušnje in splošno prakso, ki se je uporab
ljala pri izvajanju Sklepa 1999/468/ES.

(6) V tistih temeljnih aktih, ki zahtevajo, da države lanice
nadzirajo sprejetje izvedbenih aktov Komisije, je
primerno, da se za namene takega nadzora ustanovijo
odbori, sestavljeni iz predstavnikov držav lanic, ki jim
predseduje Komisija.

(7) Nadzorni mehanizem bi moral, kjer je to primerno,
vklju evati predložitev zadeve odboru za pritožbe, ki bi
se moral sestati na ustrezni ravni.

(8) V interesu poenostavitve bi morala Komisija izvajati
izvedbena pooblastila v skladu z enim od dveh
postopkov, in sicer svetovalnim postopkom ali
postopkom pregleda.

(9) Zaradi nadaljnje poenostavitve bi morala za odbore
veljati skupna postopkovna pravila, ki bi vklju evala
temeljne dolo be o njihovem delovanju in možnost, da
podajo mnenja na podlagi pisnega postopka.

(10) Dolo iti bi bilo treba merila, ki bi opredeljevala postopek
za sprejemanje izvedbenih aktov s strani Komisije. Zaradi
zagotavljanja ve je usklajenosti bi morale biti postop
kovne zahteve sorazmerne z naravo in u inkom
izvedbenih aktov, ki jih je treba sprejeti.

(11) Postopek pregleda bi bilo treba uporabljati zlasti za spre
jemanje aktov, ki se splošno uporabljajo in so zasnovani
za izvajanje temeljnih aktov, ter posebnih izvedbenih
aktov, ki bi lahko imeli znaten u inek. Ta postopek bi
moral zagotoviti, da Komisija izvedbenih aktov ne more
sprejeti, e niso v skladu z mnenjem odbora, razen v zelo
izjemnih okoliš inah, ko bi se lahko uporabljali za
dolo en as. Postopek bi moral tudi zagotoviti, da ima
Komisija možnost pregledati osnutke izvedbenih aktov,

e odbor ni podal mnenja, pri emer se upoštevajo
stališ a, izražena v okviru odbora.

(12) Kadar se s temeljim aktom na Komisijo prenesejo
izvedbena pooblastila v zvezi s programi, ki imajo znatne
prora unske posledice ali so namenjeni tretjim državam,
bi se moral uporabljati postopek pregleda.
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(13) Predsednik odbora bi si moral prizadevati poiskati rešitve,
ki bi bile deležne najve je možne podpore v odboru ali
odboru za pritožbe, in bi moral pojasniti, na kakšen
na in so se upoštevale razprave in predlogi o spremem
bah. V ta namen bi morala Komisija posebno pozornost
nameniti stališ em, ki so izražena v odboru ali v odboru
za pritožbe v zvezi z osnutki dokon nih protidampinških
ali izravnalnih ukrepov.

(14) Z namenom poiskati uravnotežene rešitve bo Komisija
pri razmišljanju o sprejetju drugih osnutkov izvedbenih
aktov na posebej ob utljivih podro jih, kot so davki,
zdravje potrošnikov, varnost hrane in zaš ita okolja, v
najve ji možni meri ravnala tako, da ne bo nasprotovala
prevladujo emu stališ u, ki se morda v odboru za
pritožbe pojavi v zvezi z ustreznostjo izvedbenega akta.

(15) Svetovalni postopek bi bilo treba kot splošno pravilo
uporabljati v vseh drugih primerih ali e se ta postopek
šteje za ustreznejšega.

(16) Omogo iti bi bilo treba, e to dolo a temeljni akt, spre
jetje izvedbenih aktov, ki se v izredno nujnih primerih
za nejo uporabljati takoj.

(17) Evropski parlament in Svet bi bilo treba takoj in redno
obveš ati o postopkih v odborih.

(18) Evropski parlament ali Svet bi morala imeti možnost
kadar koli obvestiti Komisijo, da po njunem mnenju
osnutek izvedbenega akta presega izvedbena pooblastila,
dolo ena v temeljnem aktu, ob upoštevanju njunih pravic
v zvezi s pregledom zakonitosti aktov Unije.

(19) Dostop javnosti do informacij o postopkih v odborih bi
bilo treba zagotoviti v skladu z Uredbo (ES) št.
1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (1).

(20) Komisija bi morala vzdrževati register z informacijami o
postopkih v odborih. Posledi no bi se morala za uporabo
registra uporabljati ista pravila kot v zvezi z varstvom
zaupnih dokumentov, ki se uporabljajo za Komisijo.

(21) Sklep 1999/468/ES bi bilo treba razveljaviti. Za zagoto
vitev prehoda z ureditve iz Sklepa 1999/468/ES na

ureditev iz te uredbe bi se morala vsa sklicevanja v obsto
je i zakonodaji na postopke iz navedenega sklepa, z
izjemo regulativnega postopka s pregledom iz lena 5a
Sklepa, razumeti kot sklicevanja na ustrezne postopke iz
te uredbe. U inke lena 5a Sklepa 1999/468/ES bi bilo
treba za asno ohraniti za namene obstoje ih temeljnih
aktov, ki se sklicujejo na navedeni len.

(22) Ta uredba ne vpliva na pooblastila Komisije v zvezi z
izvajanjem pravil o konkurenci, kakor so dolo ena v
PDEU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

len 1

Vsebina

Ta uredba dolo a splošna pravila in na ela, na katerih temeljijo
mehanizmi, ki se uporabljajo, kadar je v pravno zavezujo em
aktu Unije (v nadaljnjem besedilu: temeljni akt) opredeljena
potreba po enotnih pogojih za izvajanje in kadar dolo a, da
države lanice nadzirajo sprejetje izvedbenih aktov Komisije.

len 2

Izbira postopkov

1. V temeljnem aktu je lahko, ob upoštevanju narave ali
u inka zahtevanega izvedbenega akta, dolo ena uporaba sveto
valnega postopka ali postopka pregleda.

2. Postopek pregleda se uporablja zlasti za sprejetje:

(a) izvedbenih aktov, ki se splošno uporabljajo;

(b) drugih izvedbenih aktov, ki se nanašajo na:

(i) programe z bistvenimi posledicami;

(ii) skupno kmetijsko in skupno ribiško politiko;

(iii) okolje, varovanje in varnost, ali zaš ito zdravja ali
varnosti ljudi, živali ali rastlin;

(iv) skupno trgovinsko politiko;

(v) davke.
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3. Svetovalni postopek se kot splošno pravilo uporablja za
sprejetje izvedbenih aktov, ki ne sodijo v podro je uporabe
odstavka 2. Vendar se v ustrezno utemeljenih primerih sveto
valni postopek lahko uporablja za sprejetje izvedbenih aktov iz
odstavka 2.

len 3

Skupne dolo be

1. Skupne dolo be iz tega lena se uporabljajo za vse
postopke iz lenov 4 do 8.

2. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki
držav lanic. Odboru predseduje predstavnik Komisije. Pred
sednik pri glasovanju v odboru ne sodeluje.

3. Predsednik odboru predloži osnutek izvedbenega akta, ki
naj ga sprejme Komisija.

Razen v ustrezno utemeljenih primerih predsednik skli e sejo
najhitreje 14 dni po predložitvi osnutka izvedbenega akta in
osnutka dnevnega reda odboru. Odbor svoje mnenje o osnutku
izvedbenega akta poda v roku, ki ga predsednik lahko dolo i
glede na nujnost zadeve. Roki so sorazmerni in lanom odbora
omogo ajo, da im prej in u inkovito preu ijo osnutek izvedbe
nega akta in izrazijo svoja stališ a.

4. Dokler odbor ne poda mnenja, lahko kateri koli lan
odbora predlaga spremembe, predsednik pa lahko predloži spre
menjene razli ice osnutka izvedbenega akta.

Predsednik si prizadeva poiskati rešitve, ki bodo v odboru
deležne najve je možne podpore. Predsednik obvesti odbor,
na kakšen na in se je upoštevalo razprave in predloge za spre
membe, zlasti tiste predloge, ki so bili deležni široke podpore

lanov odbora.

5. Predsednik lahko v ustrezno utemeljenih primerih pridobi
mnenje odbora na podlagi pisnega postopka. Predsednik pošlje

lanom odbora osnutek izvedbenega akta in glede na nujnost
zadeve dolo i rok, v katerem lahko podajo mnenje. Za vsakega

lana odbora, ki pred iztekom tega roka ne nasprotuje osnutku
izvedbenega akta ali se izrecno ne vzdrži glasovanja o njem, se
šteje, da je dal tiho soglasje k osnutku izvedbenega akta.

Razen e temeljni akt ne dolo a druga e, se pisni postopek
zaklju i brez izida, e se v roku iz prvega pododstavka za to

odlo i predsednik ali e to zahteva lan odbora. V takem
primeru predsednik v razumnem asu skli e sejo odbora.

6. Mnenje odbora se zabeleži v zapisnik. lani odbora imajo
pravico zahtevati, da se njihovo stališ e zabeleži v zapisnik.
Predsednik nemudoma pošlje zapisnik lanom odbora.

7. Nadzorni mehanizem po potrebi vklju uje predložitev
zadeve odboru za pritožbe.

Odbor za pritožbe sprejme svoj poslovnik z navadno ve ino
svojih lanov na predlog Komisije.

Ko je zadeva predložena odboru za pritožbe, se, razen v
ustrezno utemeljenih primerih, sestane najhitreje 14 dni in
najpozneje šest tednov po datumu predložitve zadeve. Brez
poseganja v odstavek 3 odbor za pritožbe poda svoje mnenje
v dveh mesecih po predložitvi zadeve.

Odboru za pritožbe predseduje predstavnik Komisije.

Predsednik dolo i datum seje odbora za pritožbe v tesnem
sodelovanju s lani odbora, da se državam lanicam in Komisiji
omogo i ustrezna zastopanost. Komisija skli e prvo sejo odbora
za pritožbe do 1. aprila 2011, da se sprejme njegov poslovnik.

len 4

Svetovalni postopek

1. Kadar se uporablja svetovalni postopek, odbor poda svoje
mnenje, po potrebi na podlagi glasovanja. e odbor glasuje, se
mnenje sprejme z navadno ve ino njegovih lanov.

2. Komisija odlo i o osnutku izvedbenega akta, ki se ga
sprejme, pri emer im bolj upošteva ugotovitve razprav v
okviru odbora in podano mnenje.

len 5

Postopek pregleda

1. Kadar se uporablja postopek pregleda za akte, ki se sprej
mejo na predlog Komisije, odbor poda mnenje z ve ino, kakor
je dolo ena v lenu 16(4) in (5) Pogodbe o Evropski uniji in, po
potrebi, lenu 238(3) PDEU. Glasovi predstavnikov držav lanic
v odboru se tehtajo na na in, dolo en v navedenih lenih.

2. Kadar je mnenje odbora pozitivno, Komisija sprejme
osnutek izvedbenega akta.
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3. Brez poseganja v len 7 Komisija osnutka izvedbenega
akta ne sprejme, e je mnenje odbora negativno. Kadar se oceni,
da je izvedbeni akt potreben, lahko predsednik v roku dveh
mesecev od izdaje negativnega mnenja predloži spremenjeno
razli ico osnutka izvedbenega akta istemu odboru ali v roku
enega meseca od izdaje mnenja odboru za pritožbe predloži
osnutek izvedbenega akta v ponovno obravnavo.

4. Kadar mnenje ni podano, lahko Komisija sprejme osnutek
izvedbenega akta, razen v primerih iz drugega pododstavka.
Kadar Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega akta, lahko
predsednik odboru predloži spremenjeno razli ico osnutka
izvedbenega akta.

Brez poseganja v len 7 Komisija ne sprejme osnutka izvedbe
nega akta, kadar:

(a) navedeni akt zadeva davke, finan ne storitve, zaš ito zdravja
ali varnosti ljudi, živali ali rastlin, ali dokon ne ve stranske
zaš itne ukrepe;

(b) temeljni akt dolo a, da osnutek izvedbenega akta ne sme
biti sprejet, kadar mnenje ni podano, ali

(c) aktu nasprotuje navadna ve ina lanov odbora.

V vsakem od primerov, navedenih v drugem pododstavku,
kadar se oceni, da je izvedbeni akt potreben, lahko predsednik
v roku dveh mesecev od datuma glasovanja predloži spreme
njeno razli ico navedenega akta istemu odboru ali v roku enega
meseca od datuma glasovanja odboru za pritožbe predloži
osnutek izvedbenega akta v ponovno obravnavno.

5. Z odstopanjem od odstavka 4 se za sprejetje osnutkov
dokon nih protidampinških ali izravnalnih ukrepov v primeru,
ko odbor ne poda mnenja in ko navadna ve ina njegovih

lanov nasprotuje osnutku izvedbenega akta, uporabi slede i
postopek.

Komisija opravi posvetovanja z državami lanicami. Komisija
najhitreje v štirinajstih dneh in najpozneje v enemu mesecu
po seji odbora lane odbora seznani z izidi teh posvetovanj
in predloži osnutek izvedbenega akta odboru za pritožbe. Z
odstopanjem od lena 3(7) se odbor za pritožbe sestane najhi
treje v štirinajstih dneh in najpozneje v enem mesecu po pred
ložitvi osnutka izvedbenega akta. Odbor za pritožbe poda svoje
mnenje v skladu s lenom 6. Roki iz tega odstavka ne posegajo
v dejstvo, da je treba spoštovati roke, navedene v zadevnih
temeljnih aktih.

len 6

Predložitev zadeve odboru za pritožbe

1. Odbor za pritožbe poda mnenje z ve ino, ki je dolo ena v
lenu 5(1).

2. Dokler mnenje še ni podano, lahko vsak lan odbora za
pritožbe predlaga spremembe k osnutku izvedbenega akta,
predsednik pa se lahko odlo i, ali bo akt spremenil.

Predsednik si prizadeva poiskati rešitve, ki bodo deležne
najve je možne podpore v odboru za pritožbe.

Predsednik odbor za pritožbe obvesti, na kakšen na in so se
upoštevali razprave in predlogi za spremembe, zlasti tisti pred
logi sprememb, ki so bili deležni široke podpore lanov odbora
za pritožbe.

3. Kadar je mnenje odbora za pritožbe pozitivno, Komisija
sprejme osnutek izvedbenega akta.

Kadar mnenje ni podano, Komisija lahko sprejme osnutek
izvedbenega akta.

Kadar je mnenje odbora za pritožbe negativno, Komisija ne
sprejme osnutka izvedbenega akta.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 Komisija ne sprejme
osnutka ukrepov, ko gre za sprejetje dokon nih ve stranskih
zaš itnih ukrepov, e ve ina iz lena 5(1) ni izglasovala pozi
tivnega mnenja.

5. Z odstopanjem od odstavka 1 odbor za pritožbe do
1. septembra 2012 poda mnenje o osnutkih dokon nih
protidampinških ali izravnalnih ukrepov z navadno ve ino
svojih lanov.

len 7

Sprejetje izvedbenih aktov v izjemnih primerih

Z odstopanjem od lena 5(3) in drugega pododstavka lena 5(4)
lahko Komisija sprejme osnutek izvedbenega akta, e ga je treba
sprejeti nemudoma, da bi se prepre ila znatna motnja na
podro ju kmetijskih trgov ali nevarnost za finan ne interese
Unije v smislu lena 325 PDEU.

Komisija v takem primeru nemudoma predloži sprejeti
izvedbeni akt odboru za pritožbe. e je mnenje odbora za
pritožbe o sprejetem izvedbenem aktu negativno, Komisija
navedeni akt takoj razveljavi. e odbor za pritožbe poda pozi
tivno mnenje ali mnenja ne poda, ostane izvedbeni akt v veljavi.
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len 8

Izvedbeni akti, ki se za nejo takoj uporabljati

1. Z odstopanjem od lenov 4 in 5 je v temeljnem aktu
lahko dolo eno, da se v izredno nujnih ustrezno utemeljenih
primerih uporablja ta len.

2. Komisija sprejme izvedbeni akt, ki se za ne uporabljati
takoj brez predhodne predložitve odboru in velja za obdobje,
ki ni daljše od šestih mesecev, razen e temeljni akt dolo a
druga e.

3. Predsednik najpozneje 14 dni po njegovem sprejetju akt iz
odstavka 2 predloži ustreznemu odboru, da pridobi njegovo
mnenje.

4. e se zaradi podanega negativnega mnenja odbora
uporabi postopek pregleda, Komisija nemudoma razveljavi
izvedbeni akt, sprejet v skladu z odstavkom 2.

5. Kadar Komisije sprejme za asne protidampinške ali izrav
nalne ukrepe, se uporabi postopek iz tega lena. Komisija
sprejme te ukrepe po posvetovanju z državami lanicami ali,
v izjemno nujnih primerih, po obvestitvi držav lanic. V
primeru obvestitve se za nejo posvetovanja najpozneje deset
dni po izdaji uradnega obvestila državam lanicam o sprejetih
ukrepih Komisije.

len 9

Poslovnik

1. Vsak odbor sprejme svoj poslovnik z navadno ve ino
svojih lanov na predlog predsednika in na podlagi standardi
ziranega poslovnika, ki ga Komisija pripravi po posvetovanju z
državami lanicami. Komisija standardiziran poslovnik objavi v
Uradnem listu Evropske unije.

Obstoje i odbori svoje poslovnike po potrebi prilagodijo standa
rdiziranemu poslovniku.

2. Za odbore se uporabljajo na ela in pogoji glede dostopa
javnosti do dokumentov in pravila o varstvu podatkov, ki se
uporabljajo za Komisijo.

len 10

Informacije o postopkih v odboru

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

(a) seznam odborov;

(b) dnevne rede sej odborov;

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

(d) osnutke izvedbenih aktov, za katere so odbori zaprošeni za
mnenje;

(e) izide glasovanj;

(f) kon ne osnutke izvedbenih aktov, ki sledijo podanim
mnenjem v odborih;

(g) informacije o sprejetju kon nih osnutkov izvedbenih aktov s
strani Komisije in

(h) statisti ne podatke o delu odborov.

2. Komisija objavi tudi letno poro ilo o delu odborov.

3. Evropski parlament in Svet imata dostop do informacij iz
odstavka 1 v skladu z veljavnimi pravili.

4. Ko so te poslane lanom odbora, da Komisija Evropskemu
parlamentu in Svetu na voljo dokumente iz to k (b), (d) in (f)
odstavka 1, hkrati pa jih seznani z dostopnostjo takih doku
mentov.

5. Napotila na vse dokumente iz to k (a) do (g) odstavka 1
in informacije iz to ke (h) odstavka 1 se objavijo v registru.

len 11

Pravica Evropskega parlamenta in Sveta do nadzora

Kadar se temeljni akt sprejme v skladu z rednim zakonodajnim
postopkom, lahko Evropski parlament ali Svet Komisijo kadar
koli opozori, da po njegovem mnenju osnutek izvedbenega akta
presega izvedbena pooblastila, dolo ena v temeljnem aktu. V
takšnem primeru Komisija ponovno pregleda osnutek izvedbe
nega akta, pri emer upošteva izražena stališ a, ter Evropski
parlament in Svet obvesti, ali namerava osnutek izvedbenega
akta ohraniti, spremeniti ali umakniti.

len 12

Razveljavitev Sklepa 1999/468/ES

Sklep 1999/468/ES se razveljavi.

U inki lena 5a Sklepa 1999/468/ES se ohranijo za namene
obstoje ih temeljnih aktov, ki se sklicujejo na ta len.
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len 13

Prehodne dolo be: prilagoditev obstoje ih temeljnih aktov

1. e je v temeljnih aktih, sprejetih pred za etkom veljav
nosti te uredbe, dolo eno izvajanje izvedbenih pooblastil Komi
sije v skladu s Sklepom 1999/468/ES, se uporabijo naslednja
pravila:

(a) kadar se temeljni akt sklicuje na len 3 Sklepa 1999/468/ES,
se uporabi svetovalni postopek iz lena 4 te uredbe;

(b) kadar se temeljni akt sklicuje na len 4 Sklepa 1999/468/ES,
se uporabi postopek pregleda iz lena 5 te uredbe, razen
drugega in tretjega pododstavka lena 5(4);

(c) kadar se temeljni akt sklicuje na len 5 Sklepa 1999/468/ES,
se uporabi postopek pregleda iz lena 5 te uredbe in za
temeljni akt se šteje, da dolo a, da v primeru, ko mnenje
ni podano, Komisija ne sme sprejeti osnutka izvedbenega
akta, kakor je dolo eno v to ki (b) drugega pododstavka

lena 5(4);

(d) kadar se temeljni akt sklicuje na len 6 Sklepa 1999/468/ES,
se uporablja len 8 te uredbe;

(e) kadar se temeljni akt sklicuje na lena 7 in 8 Sklepa
1999/468/ES, se uporabljata lena 10 in 11 te uredbe.

2. lena 3 in 9 te uredbe se uporabljata za vse obstoje e
odbore za namene odstavka 1.

3. len 7 te uredbe se uporablja le za obstoje e postopke, ki
se sklicujejo na len 4 Sklepa 1999/468/ES.

4. Prehodne dolo be iz tega lena ne posegajo v naravo
zadevnih aktov.

len 14

Prehodna ureditev

Ta uredba ne vpliva na postopke v teku, v okviru katerih je
odbor že podal mnenje v skladu s Sklepom 1999/468/ES.

len 15

Pregled

Komisija do 1. marca 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu
predstavi poro ilo o izvajanju te uredbe, po potrebi skupaj z
ustreznimi zakonodajnimi predlogi.

len 16

Za etek veljavnosti

Ta uredba za ne veljati 1. marca 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujo a in se neposredno uporablja v vseh državah lanicah.

V Strasbourgu, 16. februarja 2011

Za Evropski parlament
Predsednik
J. BUZEK

Za Svet
Predsednik

MARTONYI J.

SLL 55/18 Uradni list Evropske unije 28.2.2011

D2_Uredba o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije


