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6. maj 2008 

Sodba Sodišča v zadevi C-133/06 

Parlament proti Svetu 

SODIŠČE RAZGLAŠA NEKATERE DOLOČBE DIREKTIVE GLEDE POSTOPKOV 
ZA PRIZNANJE ALI ODVZEM STATUSA BEGUNCA ZA NIČNE 

Svet prekorači pooblastila, ki so mu podeljena s Pogodbo na področju azila, s tem da za 
prihodnje sprejetje skupnih seznamov varnih držav določa enostavno posvetovanje z 

Evropskim parlamentom in ne postopka soodločanja 

Svet je 1. decembra 2005 sprejel Direktivo1 o minimalnih standardih glede postopkov za 
priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah. Ta direktiva navaja, da Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom s kvalificirano večino sprejme minimalni skupni 
seznam tretjih držav, ki jih države članice štejejo za varne države, in skupni seznam evropskih 
varnih tretjih držav. Svet mora tudi spremembe teh dveh seznamov sprejeti s kvalificirano večino 
po posvetovanju z Evropskim parlamentom.  

Parlament je vložil ničnostno tožbo zoper določbe Direktive, ki predvidevajo enostavno 
posvetovanje. Parlament meni, da bi morale te določbe predvideti sprejetje navedenih seznamov 
po postopku soodločanja, na podlagi katerega Parlament nastopi kot sozakonodajalec. Po mnenju 
Parlamenta si je Svet v aktu sekundarne zakonodaje, kot je direktiva, nezakonito izvedel pravne 
podlage, ki so mu omogočale sprejetje teh seznamov, in si tako ustvaril „pridržek zakonodaje“. 

Svet nasprotno trdi, da je uporaba izvedenih pravnih podlag potrjena zakonodajna tehnika in da 
nič v Pogodbi ES ne nasprotuje temu. Poleg tega Svet opozarja na politično občutljivost 
področja, na katerem se je treba hitro in učinkovito odzvati na spremenjene položaje v zadevnih 
tretjih državah. Končno, Svet meni, da nista izpolnjena pogoja za prehod na postopek 
soodločanja. 

Sodišču je v bistvu postavljeno vprašanje, ali bi lahko Svet v Direktivi zakonito predvidel 
sprejetje in spremembo seznamov varnih držav s kvalificirano večino na predlog Komisije in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom.  

                                                 
1 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali 

odvzem statusa begunca v državah članicah (UL L 326, str. 13). 



Sodišče opozarja, da vsaka institucija deluje v mejah pristojnosti po Pogodbi. V zvezi s tem se 
postopek sprejetja seznamov, ki jih vzpostavlja Direktiva, razlikuje od postopka, ki je določen v 
Pogodbi. Vendar so pravila o izražanju volje institucij Skupnosti določena v Pogodbi in niso na 
razpolago niti državam članicam niti institucijam. Sodišče nadaljuje, da če bi instituciji priznali 
možnost ustvarjanja izvedenih pravnih podlag, bi s tem instituciji dodelili zakonodajno 
pooblastilo, ki presega pooblastilo iz Pogodbe.  

Svet je torej prekoračil pooblastila, ki so mu podeljena s Pogodbo, s tem da je v Direktivi ustvaril 
izvedene pravne podlage. V teh okoliščinah Sodišče razglaša izpodbijane določbe za nične. 

Sodišče dodaja, da mora Svet ob prihodnjem sprejetju in spreminjanju seznamov varnih držav 
spoštovati postopke, ki so določeni v Pogodbi. Na podlagi tega Sodišče ugotavlja, da postopek 
soodločanja velja za zakonodajno sprejetje in spreminjanje seznamov varnih držav ter za 
morebitno odločitev o uporabi člena 202, tretja alinea, ES v zvezi s pristojnostjo za izvajanje. 

 

Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča. 

Razpoložljive jezikovne različice: BG ES CS DE EL EN FR HU IT NL PL PT RO SK SL 

Celotno besedilo sodbe je na voljo tudi na spletni strani Sodišča. 
 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SL&Submit=rechercher&numaff=C-133/06  
Običajno je na voljo po 12. uri po srednjeevropskem času na dan razglasitve. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na Ireneusza Kolowco. 
Tel. (00352) 4303 2793, faks (00352) 4303 2053 
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