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Splošno sodišče EU potrjuje odločitev Komisije, da v zvezi z evropsko državljansko
pobudo „Eden izmed nas“ ne vloži zakonodajnega predloga
Komisija je namreč svojo odločitev zadostno obrazložila in pri presoji pravnega položaja ni storila
očitne napake
V skladu s Pogodbo EU lahko najmanj milijon državljanov Unije iz vsaj četrtine držav članic s svojo
pobudo Komisijo pozove, naj v okviru svojih pristojnosti zakonodajalcu Unije za izvajanje Pogodb
predloži predlog za pravni akt („evropska državljanska pobuda“). Pred začetkom zbiranja
zahtevanega števila podpisov morajo organizatorji evropsko državljansko pobudo prijaviti pri
Komisiji, ki preuči zlasti njen predmet in cilje.
Komisija je leta 2012 registrirala predlog za evropsko državljansko pobudo z naslovom „Eden
izmed nas“. Cilj te iniciative je, da Unija prepove in preneha financirati dejavnosti, ki vključujejo
uničenje človeških zarodkov (zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja),
vključno z neposrednim ali posrednim financiranjem splava. Pobuda je po registraciji zbrala milijon
zahtevanih podpisov, nakar je bila v začetku leta 2014 predložena Komisiji. Komisija je 28. maja
2014 v sporočilu navedla, da ne namerava izvesti nobenega ukrepa.
Ker pobudniki s sporočilom Komisije niso zadovoljni, Splošnemu sodišču Evropske unije
predlagajo, naj razglasi njegovo ničnost.
Splošno sodišče v današnji sodbi najprej šteje, da pobudniki – v nasprotju s subjektom z nazivom
„European Citizens’Initiative One of Us“, ki nima pravne osebnosti – kot fizične osebe lahko vložijo
tožbo zoper sporočilo Komisije z dne 28. maja 2014, ker to ustvarja zavezujoče pravne učinke, ki
lahko vplivajo na njihove interese tako, da bistveno spremenijo njihov pravni položaj.
Glede utemeljenosti tožbe Splošno sodišče opozarja, da sta Pogodbi Komisiji podelili
kvazimonopol nad zakonodajno pobudo. Po mnenju Splošnega sodišča izvajanje pravice do
evropske državljanske pobude Komisije ne more prisiliti, da vloži predlog pravnega akta.
Nasprotna razlaga bi Komisiji odvzelo kakršno koli diskrecijsko pravico v okviru izvajanja njene
pristojnosti zakonodajne pobude na podlagi evropske državljanske pobude.
Splošno sodišče poleg tega šteje, da je sporočilo Komisije zadostno obrazloženo. Komisija je
zlasti navedla, da morajo biti odhodki Unije v skladu s pogodbami Unije in Listino o temeljnih
pravicah in zato pravo Unije zagotavlja, da je pri vseh odhodkih Unije, tudi na področjih raziskav,
razvojnega sodelovanja in javnega zdravja, zagotovljeno spoštovanje človekovega dostojanstva,
pravice do življenja in pravice do osebne celovitosti. Komisija je tudi pojasnila, da sedanja
zakonodaja Unije že ureja številne pomembne zahteve pobudnikov, zlasti tisti, da naj Unija ne
financira uničevanja človeških zarodkov in naj se vzpostavi ustrezen nadzor. Nazadnje, Komisija je
navedla, da podpora Unije za zdravstveni sektor držav v razvoju s povečevanjem dostopa do
varnih in kakovostnih storitev znatno prispeva k zmanjšanju števila splavov in da bi prepoved
financiranja splavov, ki se izvajajo v državah v razvoju, omejila zmožnost Unije, da doseže cilje
razvojnega sodelovanja, zlasti na področju zdravja mater.
Splošno sodišče za zaključek navaja, da Komisija ni storila očitne napake pri presoji. Komisija
torej ni storila take napake s tem, da je pravico človeških zarodkov do življenja in človekovega
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dostojanstva upoštevala ob hkratnem upoštevanju potreb raziskav matičnih celic, ki lahko
prispevajo k zdravljenju trenutno neozdravljivih ali potencialno smrtno nevarnih bolezni, kot sta
Parkinsonova in sladkorna bolezen, možganska kap, bolezni srca in slepota. Prav tako je Komisija
dokazala povezavo med nezavarovanimi splavi in umrljivostjo mater, zato je lahko, ne da bi pri tem
storila očitno napako pri presoji, ugotovila, da bi prepoved financiranja splava omejila zmožnost
Unije, da doseže cilj v zvezi z zmanjševanjem umrljivosti mater.
OPOZORILO: Zoper odločbo Splošnega sodišča je mogoče v dveh mesecih od njene vročitve pri Sodišču
vložiti pritožbo, omejeno na pravna vprašanja.
OPOZORILO: Namen ničnostne tožbe je razveljavitev ali razglasitev ničnosti aktov institucij Unije, ki so v
nasprotju s pravom Unije. Države članice, evropske institucije in posamezniki lahko pod nekaterimi pogoji pri
Sodišču ali Splošnem sodišču vložijo ničnostno tožbo. Če je ta utemeljena, se akt razveljavi ali razglasi za
ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki nastane z razveljavitvijo ali
razglasitvijo ničnosti akta.
Neuradni dokument za medije, ki Splošnega Sodišča ne zavezuje.
Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan razglasitve.
Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793
Posnetki z razglasitve sodbe so dostopni na „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106
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