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PROTOKOL O UPORABI NAČEL SUBSIDIARNOSTI IN SORAZMERNOSTI

VISOKE POGODBENICE SO SE –
V ŽELJI zagotoviti, da se odločitve sprejemajo v kar najtesnejši povezavi z državljani Unije,
ODLOČENE vzpostaviti pogoje za uporabo načel subsidiarnosti in sorazmernosti, določenih v I-11. členu Ustave, in
vzpostaviti sistem nadzora pri uporabi teh načel –
DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Ustavi za Evropo:

1. člen
Vse institucije zagotavljajo stalno upoštevanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti, kakor sta
opredeljeni v I-11. členu Ustave.
2. člen
Preden Komisija predlaga evropski zakonodajni akt, opravi obsežna posvetovanja. Taka posvetovanja
po potrebi upoštevajo regionalne in lokalne razsežnosti predvidenih ukrepov. V primerih izjemne
nujnosti Komisija teh posvetovanj ne opravi. V svojem predlogu Komisija navede razloge za takšno
odločitev.
3. člen
Za namene tega protokola pomeni „osnutek evropskega zakonodajnega akta“ predloge Komisije,
pobude skupine držav članic, pobude Evropskega parlamenta, zahteve Sodišča, priporočila
Evropske centralne banke in zahteve Evropske investicijske banke za sprejetje evropskega
zakonodajnega akta.
4. člen
Komisija posreduje svoje osnutke evropskih zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati
nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije.
Evropski parlament posreduje svoje osnutke evropskih zakonodajnih aktov in svoje spremenjene
predloge nacionalnim parlamentom.
Svet posreduje osnutke evropskih zakonodajnih aktov, ki jih predložijo skupina držav članic, Sodišče,
Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, in spremenjene osnutke nacionalnim
parlamentom.
Zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta in stališča Sveta se takoj, ko so sprejeta, posredujejo
nacionalnim parlamentom.
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5. člen
Osnutki evropskih zakonodajnih aktov se utemeljijo glede na načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.
Vsak osnutek evropskega zakonodajnega akta mora vsebovati podrobno izjavo, ki omogoča oceno
njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta izjava mora vsebovati podatke o
predvidenih finančnih učinkih osnutka, v primeru evropskega okvirnega zakona pa tudi o posledicah
za pravila, ki jih morajo sprejeti države članice, po potrebi vključno z regionalno zakonodajo. Razlogi
za zaključek, da se lahko cilj Unije laže uresniči na ravni Unije, se utemeljijo s kvalitativnimi in, če je
možno, kvantitativnimi kazalci. Osnutki evropskih zakonodajnih aktov pri tem upoštevajo potrebo,
da so finančni ali upravni stroški Unije, nacionalnih vlad, regionalnih ali lokalnih organov,
gospodarskih subjektov in državljanov čim nižji in sorazmerni s ciljem, ki ga želijo doseči.
6. člen
Vsak nacionalni parlament ali dom teh parlamentov lahko v šestih tednih od datuma posredovanja
osnutka evropskega zakonodajnega akta predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije
pošlje svoje obrazloženo mnenje, ki vsebuje razloge, zakaj meni, da zadevni osnutek ni v skladu z
načelom subsidiarnosti. Vsak nacionalni parlament ali dom nacionalnega parlamenta se, kadar je
primerno, posvetuje z regionalnimi parlamenti, ki imajo zakonodajna pooblastila.
Če osnutek evropskega zakonodajnega akta predloži skupina držav članic, pošlje predsednik Sveta
obrazloženo mnenje vladam teh držav članic.
Če osnutek evropskega zakonodajnega akta predložijo Sodišče, Evropska centralna banka ali
Evropska investicijska banka, pošlje predsednik Sveta obrazloženo mnenje zadevni instituciji ali
organu.
7. člen
Evropski parlament, Svet in Komisija ter, če je primerno, skupina držav članic, Sodišče, Evropska
centralna banka ali Evropska investicijska banka, v kolikor osnutek evropskega zakonodajnega akta
izvira od njih, upoštevajo obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov ali domov teh parlamentov.
Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega
sistema. V primeru dvodomnega parlamentarnega sistema ima vsak dom po en glas.
Če obrazložena mnenja o neskladnosti osnutka evropskega zakonodajnega akta z načelom
subsidiarnosti predstavljajo najmanj tretjino vseh glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom v
skladu s prejšnjim odstavkom, je treba osnutek ponovno preučiti. Ta prag je četrtina, če gre za
osnutek evropskega zakonodajnega akta, predloženega na podlagi III-264. člena Ustave o območju
svobode, varnosti in pravice.
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Po taki ponovni preučitvi lahko Komisija ali po potrebi skupina držav članic, Evropski parlament,
Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, v kolikor osnutek evropskega
zakonodajnega akta izvira od njih, odločijo, da bodo osnutek ohranili, ga spremenili ali umaknili. To
odločitev je treba utemeljiti.
8. člen
Sodišče Evropske unije je pristojno za odločanje o tožbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti z
evropskim zakonodajnim aktom, ki jih vloži država članica v skladu s pravili iz III-365. člena Ustave
ali ki jo država članica posreduje v skladu s svojim pravnim redom v imenu svojega nacionalnega
parlamenta ali enega od njegovih domov.
V skladu s pravili, določenimi v istem členu Ustave, lahko vloži tožbe tudi Odbor regij v zvezi z
evropskimi zakonodajnimi akti, za sprejetje katerih je v Ustavi predvideno, da se je z njim treba
posvetovati.
9. člen
Komisija Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, Svetu in nacionalnim parlamentom vsako leto
predloži poročilo o uporabi I-11. člena Ustave. To letno poročilo se posreduje tudi Odboru regij in
Ekonomsko-socialnemu odboru.

