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НА ЧЕ ЛО СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ И ЊЕ ГО ВА  
ПРИ МЕ НА У ПРА ВУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ*

Са же так: На че ло суп си ди јар но сти из ра жа ва иде ју да се ви шем ни воу 
или ши рој за јед ни ци пре пу шта са мо оно што се мо же бо ље и ефи ка сни је 
оства ри ти не го на ни жем ни воу вла сти. Пре у зе то из устав ног пра ва по је-
ди них др жа ва чла ни ца, ово на че ло ушло је без из ри чи тог по ми ња ња у при-
мар но пра во Европ ских за јед ни ца као ру ко вод ни прин цип у обла сти за шти-
те жи вот не сре ди не. Са осни ва њем Европ ске уни је на че ло суп си ди јар но сти 
је до жи ве ло зна ча јан раз вој по ста ју ћи ка ко по ли тич ки прин цип ње не ор га-
ни за ци је, та ко и ру ко во де ће на че ло у вр ше њу овла шће ња ко ја не ма ју ис кљу-
чи ви ка рак тер. Ли са бон ски уго вор за др жа ва суп си ди јар ност у оба ова ви да, 
али про ши ру је до мен ње не при ме не на све обла сти де ло ва ња Европ ске уни је, 
укљу чу ју ћи бив ши дру ги и тре ћи стуб. У исто вре ме ус по ста вља ју се ме ха-
ни зми ко ји омо гу ћа ва ју им пле мен та ци ју и стал ни над зор над при ме ном 
на че ла суп си ди јар но сти у по ступ ку усва ја ња за кон ских ака та. Ра ди се за-
пра во о ме ха ни зму ко ји обез бе ђу је ex an te кон тро лу, од но сно си стем ра ног 
упо зо ра ва ња у ко ји су укљу че ни на ци о нал ни пар ла мен ти др жа ва чла ни ца. 
С дру ге стра не, пра во суд ну или ex post кон тро лу вр ши Суд прав де у по ступ-
ку оце не за ко ни то сти ле ги сла тив них ака та по во дом под не тих ту жби за 
по ни штај због по вре де на че ла суп си ди јар но сти. Као овла шће ни ту жи о ци 

∗ Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „По ли тич ки иден ти тет Ср би је 
у ре ги о нал ном и гло бал ном кон тек сту“ бр. 179076 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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у овом по ступ ку, по ред др жа ва чла ни ца, по ја вљу ју се на ци о нал ни пар ла мен-
ти, њи хо ви до мо ви или Ко ми тет ре ги о на.

Кључ не ре чи: суп си ди јар ност, Европ ска уни ја, Ли са бон ски уго вор, си-
стем ра ног упо зо ра ва ња, пра во суд на кон тро ла.

1. УВОД

На че ло суп си ди јар но сти сма тра се „јед ним од нај ви ше раз ма тра них, 
ана ли зи ра них, кри ти ко ва них, пре зре них и, ве о ма рет ко, во ље них кон це па та 
пра ва Европ ске уни је“.1 За прин цип суп си ди јар но сти че сто се ка же да ни је 
оба вио оно што се од ње га у пр вом ре ду оче ки ва ло: спре ча ва ње слу ча је ва тзв. 
пу зе ће над ле жно сти (cre e ping com pe ten ce), од но сно за у ста вља ње стал ног и 
про гре сив ног ши ре ња овла шће ња ин сти ту ци ја Европ ске уни је (да ље: ЕУ) на 
ра чун др жа ва чла ни ца. Уз то, ово на че ло се оп ту жу је да је с дру ге стра не и у 
ме ри у ко јој се то ти че од но са у ЕУ, омо гу ћи ло др жа ва ма чла ни ца ма да уну тар 
се бе до дат но раз вла сте ни же ни вое вла сти. И ко нач но, ње му се при го ва ра 
да је за ма гли ло и на пу сти ло сво ју из вор ну свр ху, а то је да по диг не бра ну 
из ме ђу при ват не сфе ре сло бо де по је ди на ца и сфе ре јав не вла сти. 

Иа ко до ста озбиљ не и број не, све ове кри ти ке ука зу ју да се од на че ла 
суп си ди јар но сти оче ки ва ло да ис пу ни раз ли чи те функ ци је у прав ном си-
сте му ЕУ. У на ме ри да про на ђе мо од го во ре на при мед бе упу ће не на ра чун 
суп си ди јар но сти, нај пре ис тра жу је мо раз вој ни пут овог на че ла у пра ву ЕУ. 
Па жњу, за тим, усме ра ва мо на два об ли ка у ко ји ма се ово на че ло по ја вљу је 
у пра ву ЕУ: као по ли тич ко на че ло ор га ни за ци је Уни је и као ру ко во де ћи 
прин цип за вр ше ње овла шће ња ЕУ. Рас пра ву за вр ша ва мо раз ма тра њем пра-
во суд не кон тро ле при ме не на че ла суп си ди јар но сти.

2. РАЗ ВОЈ НИ ПУТ НА ЧЕ ЛА СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ  
У ПРА ВУ ЕУ

Суп си ди јар ност2 је у пра во ЕУ, као уо ста лом и низ дру гих ин сти ту та, 
„уве зе на“ из уну тра шњих по ре да ка др жа ва чла ни ца. У окви ру њих ово на-
че ло из ра жа ва иде ју да се „ви шем ни воу вла сти или ши рој за јед ни ци пре-
пу шта са мо оно што он мо же бо ље и ефи ка сни је да оства ри, од но сно да сва 

1 An drea Bi on di, “Sub si di a rity in the Co ur tro om”, EU Law Af ter Li sa bon (eds. An drea 
Bi on di, Pi et Eec kho ut, Ste fa nie Ri pley), Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 2012, 213.

2 Реч суп си ди јар ност ву че сво је ко ре не од ла тин ске ре чи sub si di um ко ја зна чи по моћ, 
за шти та. Ви де ти: An te Ro mac, Ri ječ nik la tin skih prav nih iz ra za va de me cum iu ri di cum, In for-
ma tor, Za greb 1985, 333.
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пи та ња ко ја мо гу да се ре ше на ни жим ни во и ма, не тре ба да се пре но се на 
ви ше ни вое вла сти и упра вља ња. Од но сно, још пре ци зни је, да др жа ва не 
тре ба да се ба ви оном што мо гу да ура де по је ди нац и ма ње је ди ни це“3. 

Стан дард не рас пра ве о суп си ди јар но сти као на че лу ЕУ, по пра ви лу, 
ис ти чу ње го ве са крал не ко ре не по зи ва ју ћи се на ен ци кли ку Па пе Пи ја XI 
„Qu a dre gi si mo Ano“ ко ја но си ве о ма упу ћу ју ћи под на слов „О ре кон струк ци ји 
дру штве ног по ред ка“4. У њој па па ука зу је на по тре бу па жљи вог по вла че ња 
гра ни це из ме ђу при ват не сфе ре по је дин ца и сфе ре ин тер вен ци је др жа ве. 
При том ис ти че да др жа ва не тре ба да ин тер ве ни ше ако то ни је нео п ход но 
и да тре ба да ин тер ве ни ше та мо где по сто ји по тре ба за тим5. У сво јој све-
тов ној ва ри јан ти на че ло суп си ди јар но сти је из ре ла ци је при ват но ver sus 
јав но у це ли ни пре ба че но у јав ну сфе ру6. 

У дис курс евр оп ских ин те гра ци ја ово на че ло ула зи 1975. го ди не под 
ути ца јем не мач ке док три не устав ног пра ва са пре вас хо дим ци љем да бу де 
ру ко во де ћи прин цип при ли ком рас по де ле над ле жно сти из ме ђу Европ ске 
еко ном ске за јед ни це (да ље: ЕЕЗ) и др жа ва чла ни ца7. Иа ко ни је из ри чи то 
по ме ну то, на че ло суп си ди јар но сти про жи ма чи тав из ве штај Ко ми си је ЕЕЗ о 
еко ном ској уни ји, ко ло кви јал но по знат као Тин де ман сов из ве штај (Tin de mans̓  
Re port)8. Под сво јим име ном ово на че ло се пр ви пут по ја вљу је у на цр ту Уго-
во ра о ЕУ ко ји је Европ ски пар ла мент усво јио 1984. го ди не9.

Тин де мен сов из ве штај, као и на црт Уго во ра о ЕУ, ни су про шли без 
ика квог од је ка. При ли ком пр ве озбиљ ни је ре ви зи је осни вач ких ака та ко ја 
је из вр ше на Је дин стве ним европ ским ак том 1986. го ди не на че ло суп си ди-
јар но сти се по ја вљу је у ре ла тив но скром ној уло зи. По но во без из ри чи тог 
по ми ња ња, ово на че ло по ста је ру ко во де ћи прин цип у но во у ве де ној обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не. Тим ак том би ло је пред ви ђе но де ло ва ње ЕЕЗ ако 
се ци ље ви еко ло шке по ли ти ке мо гу успе шни је оства ри ти на „ко му ни тар ном 
ни воу не го на на ци о нал ном ни воу“10.

3 Или ја Ву ја чић, „Др жа ва, де мо кра ти ја и суп си ди јер ност“, Са вре ме на др жа ва (ур. 
Ву ка шин Па вло вић, Зо ран Сто јиљ ко вић), Чи го ја, Бе о град 2008, 87.

4 Ви ше о то ме ви де ти: Pa trik McKin ley Bre nan, „Sub si di a rity in the tra di tion of Cat ho lic 
So cial Doc tri ne“, Glo bal Per spec ti ve of Sub si di a rity (ed. Au gu sto Zim mer mann) Sprin ger Dor-
drecht, He i del berg-Ne w  York-Lon don 2014, 29-48.

5 И.Ву ја чић, 88. 
6 Ru dolf Ge i ger, Da niel-Era smus Khan, Mar kus Kot zur, Eu ro pean Union Tre a ti es, 

C.H.Beck, Hart, München-Ox ford-Por tland 2015, 36.
7 Tre vor C. Hartly, The Fo un da ti ons of Eu ro pean Union Law, Ox ford Uni ver sity Press, 

Ox ford 2014, 123.
8 Из ве штај но си на зив по та да шњем бел гиј ском пре ми је ру Леу Тин де ман су (Leo Tin de-

mans) ко ји га је под нео. До ступ но на: http://aci.pitt.edu/942/1/po li ti cal tin de mans re port.pd f. 
9 Текст до ку мен та до сту пан на: https://www.cvce.eu/con tent/pu bli ca tion/2002/5/6/ 0c1f92-

e8-db 44-4408-b569-c464cc 1e73c9/pu blis ha ble_en  pdf.
10 Чл. 130 п Уго во ра о осни ва њу ЕЕЗ, ка ко је фор му ли сан Је дин стве ним европ ским ак том.
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Убр зо се по ка за ло да је им пли цит но уво ђе ње суп си ди јар но сти у област 
за шти те жи вот не сре ди не пред ста вља ло ини ци јал ну ка пи слу ко ја ће ово 
на че ло по ста ви ти у епи цен тар рас пра ва о да љем то ку раз во ја европ ских 
ин те гра ци ја, а по себ но ди ску си ја о вер ти кал ној по де ли вла сти из ме ђу ЕУ и 
др жа ва чла ни ца. Ка да су за по че ли пре го во ри о за кљу чи ва њу Уго во ра из 
Ма стрих та, упра во се суп си ди јар ност на шла у са мом њи хо вом сре ди шту. И 
не са мо то, већ ће се по њи хо вом окон ча њу го во ри ти о суп си ди јар но сти „као 
ре чи ко ја је спа сла Ма стрихт“11. На че ло суп си ди јар но сти на шло је сво је ме-
сто у Уго во ру о Европ ској за јед ни ци (да ље: ЕЗ) ко ји му по ве ра ва функ ци ју 
ре гу ла тор ног прин ци па са мо у до ме ну ЕЗ и са мо за она овла шће ња ко ја ни су 
ис кљу чи вог ка рак те ра. У тим обла сти ма „За јед ни ца пред у зи ма ак тив но сти, 
у скла ду са на че лом суп си ди јар но сти, са мо ако и у оној ме ри у ко јој др жа ве 
чла ни це не мо гу у за до во ља ва ју ћој ме ри по сти ћи ци ље ве пред ло же не ак-
тив но сти и ко је, због свог оби ма и деј ства пред ло же не ак тив но сти, мо же 
бо ље по сти ћи За јед ни ца“12. Уго вор из Ма стрих та от крио је и ле га ли зо вао 
још јед ну функ ци ју суп си ди јар но сти. Она се, на и ме, по ја вљу је као по ли тич ки 
прин цип на ко ме се те ме љи и на ко ме ће се у бу дућ но сти за сни ва ти из град-
ња „све те шње уни је на ро да Евро пе“ у ко јој се од лу ке до но се што је мо гу ће 
бли же гра ђа ни ма, а у скла ду са на че лом суп си ди јар но сти13. 

Ин те рес за на че ло суп си ди јар но сти ни је пре стао са усва ја њем Уго во ра 
из Ма стрих та. На пр о тив, и пре не го што се ма сти ло ко јим је он пот пи сан 
осу ши ло, то на че ло ће се по ја ви ти као нај ва жни ја тач ка днев ног ре да са стан-
ка Европ ског са ве та ко ји је одр жан у Един бур гу 11. и 12. де цем бра 1992. 
го ди не. Осим што је на че ло суп си ди јар но сти ина у гу ри са но као те мељ ни 
прин цип ЕУ, ше фо ви др жа ва и вла да су у фор ми анек са усво ји ли „Све о бу-
хват ни при ступ Са ве та при ме ни прин ци па суп си ди јар но сти и чл. 3б Уго во ра 
о ЕУ“14. У овом за и ста све о бу хват ном до ку мен ту на че ло суп си ди јар но сти 
је ана ли зи ра но за јед но са дру га два те мељ на прин ци па ЕУ, а то су на че ло 
по ве ре них овла шће ња и на че ло пр о пор ци о нал но сти. Ко на чан ре зул тат ових 
на по ра би ло је усва ја ње Про то ко ла бр. 2 о при ме ни на че ла суп си ди јар но сти 
и пр о пор ци о нал но сти уз Уго вор из Ам стер да ма 1997. го ди не.

Ја ча ње при ме не на че ла суп си ди јар но сти би ло је јед на од ва жни јих те-
ма Кон вен та ко ји је усво јио Уго вор о уста ву за Евро пу. По ка за ло се да је то 

11 Ви де ти: De bo rah Z.Cass, „The Word that Sa ves Ma a stricht? The Prin ci ple of Sub si di a-
rity and the Di vi sion of Po wers wit hin the Eu ro pean Com mu nity“, Com mon Mar ket Law Re vi ew, 
29/1992, 1107-1136. 

12 Чл. 3 б, ст. 2 Уго во ра о ЕЕЗ, ка ко је фор му ли сан Уго во ром из Ма стрих та.
13 Тач. 11 пре ам бу ле Уго во ра о ЕУ, ка ко је усво јен 1992. го ди не Уго во ром из Ма стрих та. 

Ши ре о то ме ви де ти: Her man-Jo sef Blan ke, Ste lio Man gi a me li, The Tre aty on the Eu ro pean 
Union: a Com men tary, Sprin ger, Ber lin 2013, 75-77.

14 До ступ но на: http://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /sum mits/edin burgh/de fa ult en htm; 15-23.
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ујед но и је дан од не спор них еле ме на та овог ина че не у спе лог по ду хва та. 
Ка да се ка сни је при сту пи ло ре ви зи ји не при хва ће ног Уго во ра о уста ву др жа-
ве чла ни це су го то во јед но гла сно ин си сти ра ле не са мо на оп стан ку на че ла 
суп си ди јар но сти у но вом ре форм ском уго во ру, већ и на ја ча њу ње го ве уло ге15. 
Та ко је Ли са бон ски уго вор углав ном пре у зео ранијe формулацијe на че ла 
суп си ди јар но сти, што, из ме ђу оста лог, зна чи да је ово на че ло пре жи ве ло у 
обе сво је ва ри јан те: као по ли тич ки прин цип ор га ни за ци је ЕУ, али и као ру-
ко во де ћи прин цип ко ји уре ђу је вр ше ње овла шће ња ЕУ. 

3. СУП СИ ДИ ЈАР НОСТ КАО ПО ЛИ ТИЧ КО НА ЧЕ ЛО  
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЕУ

Као по ли тич ко на че ло, суп си ди јар ност прет по ста вља по сто ја ње од ре-
ђе не за ми сли о то ме ка ква је сте и тре ба да бу де за јед ни ца чи је ус тр ој ство 
оно уре ђу је. Дру гим ре чи ма, суп си ди јар ност под ра зу ме ва по сто ја ње од ре-
ђе не иде је и те о ри је о ин те гра ци ји. Као што је дан те о ре ти чар ин те гра ци је 
пи ше „да би се на че ло суп си ди јар но сти ин стру мен та ли зо ва ло у по ли тич ке 
свр хе, по треб но је да већ по сто ји за ми сао о то ме за шта га тре ба ин стру мен-
та ли зо ва ти”16.

Тач ка 13 Пре ам бу ле Уго во ра о ЕУ (да ље: УЕУ) као од го вор на то пи та ње 
ну ди кон цепт „те шње уни је на ро да Евро пе”. Са ста но ви шта исто ри је при мар-
ног пра ва, упра во кон цепт „те шње уни је на ро да Евро пе” прет хо ди на че лу 
суп си ди јар но сти. У осни вач ким уго во ри ма он се по ја вљу је већ 1957. го ди не 
у Уго во ру о ЕЕЗ, пре ци зни је у ње го вој пре ам бу ли и то као са мо стал ни кон-
цепт. До ње го вог по ве зи ва ња са на че лом суп си ди јар но сти, као и са прин ци-
пом бли ско сти, до шло је тек са Уго во ром из Ма стрих та. 

Та кав исто риј ски раз вој на вео је је дан број те о ре ти ча ра да за кљу че ка ко 
се кон цепт „те шње уни је на ро да Евро пе” има све сти на на че ло суп си ди јар но-
сти17. До ми нант на шко ла ми шље ња пре по зна је, ме ђу тим, ње го ву са мо стал ну 
ег зи стен ци ју и ин си сти ра на ње го вом те ле о ло шком са др жа ју. Сма тра се, на и-
ме, да он ука зу је на оп шти, ге не рал ни циљ ко ме ин те гра ци је уну тар ЕУ тре ба 
да во де, а то је тран сфор ма ци ја Уни је ка кву по зна је мо на овом сте пе ну раз во-
ја. У при лог то ме не сум њи во го во ре и од ред ба чл. 1 УЕУ ко ји пред ста вља 
„јед ну но ву фа зу у про це су ства ра ња све те шње уни је на ро да Евро пе”, а у ко јој 
се од лу ке до но се у скла ду са прин ци пом тран спа рент но сти и бли ско сти. 

15 Ви ше о то ме ви де ти: Da vid Phin ne mo re, The Tre aty of Lis bon Ori gins and Ne go ti a tion, 
Pal gra ve Mac mil lan, Ba sing sto ke 2013, 34-38; 76-77; 94; 230.

16 H.-W.Mic klitz, 514.
17 Va ug hne Mil ler, „‘Ever Clo ser Union’ in the EU Tre a tes and Co u rt of Ju sti ce Ca se Law“, 

Ho u se of Com mons Li brary, Bri e fing Pa per, No.07230, 16 No vem ber 2015, 6.
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Не са гла сност у ми шље њи ма на сту па ка да је по треб но да се та бу ду ћа, 
же ље на уни ја бли же об ја сни. Фе де ра ли сти твр де да се ра ди о по ли тич ком 
те лу ко је им пли ци ра те шње ве зе из ме ђу вла сти др жа ва чла ни ца, уни ју вла да 
др жа ва чла ни ца, ме ђу на род ну или над на ци о нал ну др жа ву, да се по слу жи мо 
је зи ком Јир ге на Ха бер ма са18. На су прот њи ма, зна ча јан број ау то ра ову фра зу 
ту ма че та ко да циљ ни је ства ра ње те шње уни је др жа ва, већ бли же по ве зи ва ње 
на ро да Евро пе, те се же ље на, бу ду ћа уни ја има схва ти ти као ства ра ње бли ских 
кул тур них и ду хов них ве за. Дру гим ре чи ма, ако је икад и по сто ја ла, „да нас 
не по сто ји за јед нич ка ви зи ја је дин стве ног te los-а уни је 28 др жа ва чла ни ца 
ЕУ. У нај ма њу ру ку, не ма је дин стве ног ци ља по ли тич ке ин те гра ци је ко ји је 
за јед нич ки за све њих”19. Чак по сто ји озбиљ на сум ња да се иза ове фор му-
ла ци је кри је би ло ка ква кон крет на по ли тич ка, а још ма ње прав на оба ве за20.

Има ју ћи све то у ви ду, ни ма ло не чу ди за пи та ност над са др жа јем суп-
си ди јар но сти као по ли тич ког на че ла. Од мах се на ме ће пи та ње да ли то на-
че ло уоп ште ства ра би ло ка кве оба ве зе су бјек ти ма прав ног по рет ка ЕУ, а 
по себ но ин сти ту ци ја ма и др жа ва ма чла ни ца ма у по гле ду струк ту ре ЕУ и 
ње не да ље ево лу ци је. Оно што је са свим си гур но је сте да се на тач ки 13 
пре ам бу ле УЕУ не мо же те ме љи ти ни ка ква прав на оба ве за ко ја би би ла 
под врг ну та пра во суд ној кон тро ли и ужи ва ла за шти ту Су да прав де ЕУ21. 
Исто та ко је ван сва ке сум ње да се суп си ди јар но сти као по ли тич ком на че лу 
не мо же од ре ћи би ло ка кав зна чај. Реч је за пра во о кон цеп ту ко ји је ин спи ри-
сао и сна жно ути цао на по ли тич ке пер цеп ци је др жа ва чла ни ца и из град њу 
кон сен су са из ме ђу њих о раз во ју ин сти ту ци о нал ног си сте ма и ба лан си ра њу 
ве р ти кал не по де ле вла сти у про це су из ме не осни вач ких уго во ра ЕУ.

4. СУП СИ ДИ ЈАР НОСТ КАО РУ КО ВО ДЕ ЋЕ НА ЧЕ ЛО  
У ВР ШЕ ЊУ ОВЛА ШЋЕ ЊА ЕУ

Уго вор из Ли са бо на углав ном пре у зи ма фо р му ла ци је ко је су већ би ле 
са др жа не у Уго во ру о ЕЗ, с тим што се у при мар ном пра ву ЕУ пр ви пут, 
осим др жав ног, по ми ње ре ги о нал ни и ло кал ни ни во ор га ни зо ва ња вла сти. 
Уз овај уго вор усво јен је и Про то кол бр. 2 о при ме ни на че ла суп си ди јар но сти 
и пр о пор ци о нал но сти, ко ји укљу чу је на ци о нал не па р ла мен те и Ко ми тет 
ре ги о на у ме ха ни зам пра ће ња и кон тро ле при ме не прин ци па суп си ди јар но-

18 Jürgen Ha ber mas, „Why Eu ro pe Ne eds a Con sti tu tion“, New Left Re vi ew 11, sep oct 2001, 6-8.
19 Ever Clo ser Union, Re port of he a ring held on 15th April, 2016 (eds. Si mon Glen din ning, 

Roch Du nin-Wa so wicz), Lon don School of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce, Eu ro pean In sti tu te, 
Lon don 2016, 8.

20 Ibid., 18.
21 Koen Le na erts, Pi et Van Nuf fel, Eu ro pean Union Law, Swe et & Max well, Lon don 2011, 133.
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сти на ни воу ЕУ. Па ипак, нај зна чај ни ја но ви на ко ју Ли са бон ски уго вор 
до но си у ве зи са овим прин ци пом је сте ње го во кон сти ту и са ње као ру ко во-
де ћег прин ци па за ЕУ у це ли ни, да кле за све обла сти ње ног де ло ва ња, укљу-
чу ју ћи бив ши дру ги и тре ћи стуб. 

На че ло суп си ди јар но сти пред ста вља ре гу ла тор ни прин цип у вр ше њу 
овла шће ња ко ја не при па да ју ис кљу чи вој над ле жно сти Евр оп ске уни је22, 
од но сно у оним слу ча је ви ма у ко ји ма ЕУ ужи ва по де ље на овла шће ња или 
овла шће ње да по др жа ва, ко ор ди ни ра и до пу ња ва ак тив но сти др жа ва чла-
ни ца23. Ка да је реч о по де ље ним овла шће њи ма, ЕУ мо же до не ти од лу ку да 
ста ви из ван сна ге акт ко ји је ра ни је до не ла и пре пу сти др жа ва ма чла ни ца ма 
да ре гу ли шу ре ле вант ну ма те ри ју, уко ли ко то по што ва ње прин ци па суп си-
ди јар но сти и пр о пор ци о нал но сти зах те ва24. 

Пре ма сло ву осни вач ког уго во ра25 на че ло суп си ди јар но сти до зво ља ва 
ЕУ да вр ши сво ја овла шће ња ако су ис пу ње на два усло ва. Пр ви од њих, тзв. 
не га тив ни услов или тест нео п ход но сти (ne ces sity test) са сто ји се у то ме да 
др жа ве чла ни це сво јим ак тив но сти ма не мо гу у за до во ља ва ју ћој ме ри по-
сти ћи ци ље ве ко је ЕУ на ме ра ва да оства ри сво јом ак тив но шћу, би ло на 
др жав ном, ре ги о нал ном или ло кал ном ни воу. У те о ри ји се овај кри те ри јум 
на зи ва и те стом на ци о нал не не до вољ но сти26. 

Дру ги, по зи ти ван услов или тест до дат не вред но сти (va lue ad ded test), 
од но сно ком па ра тив не ефи ка сно сти (com pa ra ti ve ef fi ci ency) зах те ва да се 
ци ље ви пред ло же не ме ре, с об зи ром на њен до ма шај и ефек те, мо гу бо ље 
по сти ћи на ни воу ЕУ. На и ме, ка да је реч о овла шће њи ма ко ја ни су ис кљу-
чи вог ка рак те ра, прет по став ка је да су др жа ве чла ни це пре вас ход но по зва-
не да ра де на оства ри ва њу ре ле вант них ци ље ва. ЕУ је, пак, до пу ште но да 
де лу је са мо ако др жа ве чла ни це не мо гу по сти ћи циљ пред ло же не ак тив но-
сти у до вољ ној ме ри, већ ће то бо ље учи ни ти ЕУ27.

22 Чл. 3 Уго во ра о фун ци о ни са њу ЕУ (да ље: УФЕУ). Суд прав де је у не ко ли ко на вра та 
по твр дио ста но ви ште ко је од ба цу је при ме ну на че ла суп си ди јар но сти у од но су на ис кљу чи ва 
овла шће ња ЕУ. Ви де ти слу ча је ве: C-288/11 P, Mit tel de utsche Flug ha fen AG and Flug ha ren 
Le ip zig-Hal le GmbH v. Com mis sion, EC LI:EU :C:2012:821, pa ra.79; T-31/07, Du Pont de Ne mo urs 
(Fran ce) SAS v. Com mis sion, EC LI:EU :T:2013:167, pa ra.204-205; T-420/05 Vischim Srl. v. Com-
mis sion, EC LI:EU :T:391.

23 Чл. 4, 5 и 6 УФЕУ. Ви ше о то ме: Ве сна Кне же вић Пре дић, Зо ран Ра ди во је вић, „Гра ни це 
над ле жно сти Европ ске уни је – на че ло по ве ре них овла шће ња“, Ана ли Прав ног фа кул те та 
у Бе о гра ду, 3/2018, 108-128.

24 Чл. 241 УФЕУ.
25 Чл. 5, ст. 3 УЕУ
26 Ro bert Schütze, „EU Com pe ten ces Exi sten ce and Exer ci se“, The Ox ford Hand bo ok of Eu ro-

pean Union Law (eds. Ant hony Ar null, Da mian Chal me rs), Ox ford Uni ver siry Press, Ox ford 2015, 91.
27 Ibid., 90. За ни мљи во је да Про то кол о при ме ни на че ла суп си ди јар но сти и пр о пор-

ци о нал но сти усво јен уз Ам стер дам ски уго вор из ри чи то пре ци зи ра кри те ри јум „не за до во-
ља ва ју ћег по стиг ну ћа“, док Про то кол бр. 2 уз Ли са бон ски уго вор то не чи ни.
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Већ по ми ња ни за кључ ци Европ ског са ве та из Един бур га зах те ва ју да 
се ис пи та да ли ће ак тив ност ЕУ у кон крет ном слу ча ју до не ти пред ност ко-
ја је то ли ко зна чај на у од но су на пред ност ко ју би до не ла ак тив ност др жа ва 
чла ни ца да огра ни че ње њи хо вог де ло ва ња из гле да при хва тљи во. Оце на да 
ли се на ни воу ЕУ бо ље по сти жу ци ље ви мо ра би ти за сно ва на на кван ти та тив-
ним, и ка да је год мо гу ће, ква ли та тив ним ме ри ли ма. Нео п ход но је укал ку-
ли са ти и све ад ми ни стра тив не и фи нан сиј ске тро шко ве ко ји па да ју на те рет 
ЕУ, др жа ва чла ни ца, ре ги о нал них и ло кал них вла сти, као и мо гућ ност да се 
они ми ни ма ли зу ју и до ве ду у сра зме ру са ци ље ви ма ко је тре ба по сти ћи28. 

Као адре сат оба ве зе по што ва ња на че ла суп си ди јар но сти у осни вач ком 
уго во ру се по ми ње ЕУ29, што за пра во зна чи да је мо ра ју по што ва ти све 
ње не ин сти ту ци је30, као и сва те ла, слу жбе и аген ци је ко је из вр ша ва ју по-
ве ре на овла шће ња. Де ло ва њу овог прин ци па под врг ну ти су сви ак ти ових 
ор га на без об зи ра да ли има ју прав но оба ве зу ју ћи ака рак тер. По се бан зна чај, 
ме ђу тим, при мар но пра во ЕУ по све ћу је кон тро ли при ме не на че ла суп си ди-
јар но сти у за ко но дав ном по ступ ку. Сто га по ме ну ти Про то кол бр. 2 уста но-
вља ва по себ ну про це ду ру кон тро ле при ме не овог на че ла ка ко од стра не 
ор га на уче сни ка у за ко но дав ном по ступ ку, та ко и дру гих ин сти ту ци ја ка да 
уче ству ју у том про це су. Кон крет но, реч је о њи хо вој оба ве зи да узму у об зир 
ми шље ње на ци о нал них па р ла ме на та о уса гла ше но сти на цр та за ко но дав ног 
ак та са на че лом суп си ди јар но сти.

С дру ге стра не, као бе не фи ци ја ри оба ве зе по што ва ња на че ла суп си ди-
јар но сти по ја вљу ју се др жа ве чла ни це. Овај прин цип не ства ра ни ка ква 
пра ва за ин ди ви ду ал не су бјек те пра ва ЕУ, тј. за фи зич ка и прав на ли ца. Као 
што је Суд прав де ис та као, „на че ло суп си ди јар но сти уре ђу је ве р ти кал ну 
по де лу вла сти, по де лу вла сти из ме ђу др жа ва чла ни ца и ЕУ, а не њи хо ва 
овла шће ња и оба ве зе пре ма по је дин ци ма“31.

О зна ча ју ко ји на че ло суп си ди јар но сти има у про це су функ ци о ни са ња 
ЕУ ре чи то све до чи ре ше ност тво ра ца Ли са бон ског уго во ра да из гра де ме ха-
ни зам пе р ма нент ног над зо ра над ње го вом при ме ном, да у ње га ак тив но укљу-
че на ци о нал не па р ла мен те чла ни ца и обез бе де суд ски си стем кон тро ле. 
Ра ди се за пра во о ме ха ни зму ко ји обез бе ђу је ка ко еx an te кон тро лу, од но сно 
си стем ра ног упо зо ра ва ња (early war ning system), та ко и пра во суд ну или ex 
post кон тро лу о ко јој ће би ти ре чи не што ка сни је. 

Пре ма си сте му ра ног упо зо ра ва ња сва ка од ин сти ту ци ја ко ја уче ству је 
у про це су усва ја ња за ко но дав них ака та ду жна је да по шту је и обез бе ди при-

28 Чл. 5 Про то ко ла бр. 2 уз Ли са бон ски уго вор.
29 Чл. 5, ст. 3 УЕУ.
30 Чл. 13 УЕУ.
31 C-221/10 P, Ar te go dan GmbH v. Com mis sion, EU:C:2012:216, pa ra. 75.
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ме ну на че ла суп си ди јар но сти32. Том при ли ком по себ но зна чај на уло га на-
ме ње на је Ко ми си ји. Пре не го што под не се пред лог за ко но дав ног ак та она 
је у оба ве зи да спро ве де ши ро ке кон сул та ци је са за ин те ре со ва ним су бјек-
ти ма, узи ма ју ћи у об зир ре ги о нал не и ло кал не ди мен зи је ме ре. Пред ло зи 
за ко но дав них ака та мо ра ју са др жа ти обра зло же ње у по гле ду по што ва ња 
на че ла суп си ди јар но сти и, ка да је то нео п ход но, по се бан до да так ко ји де-
таљ но раз ма тра ово пи та ње. 

Ин сти ту ци је ко је уче ству ју у за ко но дав ном по ступ ку упу ћу ју на ци о-
нал ним па р ла мен ти ма на цр те свих за ко но дав них ака та и пред ло ге аманд-
ма на исто вре ме но ка да и дру гим ор га ни ма33. Сва ки на црт ак та мо ра са др-
жа ти де таљ на обра зло же ња ко ја омо гу ћа ва ју на ци о нал ним па р ла мен ти ма 
оце ну да ли је на црт у скла ду са на че лом суп си ди јар но сти34. На ци о нал ни 
па р ла мент или дом на ци о нал ног па р ла мен та има ју рок од осам не де ља од 
да на до ста вља ња на цр та да по ша љу од го ва ра ју ћој ин сти ту ци ји обра зло же-
но ми шље ње о то ме за што до ста вље ни на црт сма тра ју су прот ним на че лу 
суп си ди јар но сти35. 

Пред ла гач ак та је ду жан да узме у об зир до ста вље но обра зло же но ми-
шље ње. У слу ча ју да ми шље ње о не са гла сно сти са на че лом суп си ди јар но сти 
по др жи нај ма ње јед на тре ћи на од укуп ног бро ја гла со ва ко је има ју на ци о-
нал ни па р ла мен ти пред лог ак та се вра ћа Ко ми си ји на по нов но раз ма тра ње 
(тзв. жу ти кар тон). При том сва ки на ци о нал ни па р ла мент рас по ла же са два 
гла са, а у слу ча ју дво дом них па р ла ме на та сва ки дом има по је дан глас. Ако 
је реч о ак ту из обла сти сло бо де, без бед но сти и прав де36 по треб на ве ћи на 
за оспо ра ва ње са гла сно сти са на че лом суп си ди јар но сти из но си јед ну че твр-
ти ну гла со ва ко ји при па да ју на ци о нал ним па р ла мен ти ма. 

Ко ми си ја или дру га ин сти ту ци ја ко јој је обра зло же но ми шље ње упу-
ће но, мо же од лу чи ти да из ме ни, по ву че или оста не при пред ло гу ак та. Ако 
се опре де ли да за др жи пред лог нео п ход но је да сво ју од лу ку обра зло жи. У 
слу ча ју да се акт усва ја у ре дов ном за ко но дав ном по ступ ку, а ње го вом пред-
ло гу се због не по што ва ња на че ла суп си ди јар но сти про ти ви ви ше од по ло-
ви не од укуп ног бро ја гла со ва до де ље них на ци о нал ним па р ла мен ти ма, Ко-
ми си ја је ду жна да пре и спи та свој пред лог. По сле то га она мо же из ме ни ти 
или по ву ћи свој пред лог. Уко ли ко, пак, од лу чи да оста не при пред ло гу оба-
ве зна је да у свом обра зло же ном ми шље њу на ве де раз ло ге због ко јих сма тра 
да је пред лог за кон ског ак та у скла ду са на че лом суп си ди јар но сти.

32 Чл. 1 Про то ко ла.
33 Чл. 4 Про то ко ла.
34 Чл. 5 Про то ко ла
35 Чл. 6 Про то ко ла. 
36 Чл. 76 УФЕУ.
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Обра зло же ни пред лог, за јед но са ста вом на ци о нал них па р ла ме на та, 
под но си се ин сти ту ци ја ма ко је су овла шће не да до не су за ко но дав ни акт. Ови 
ор га ни за у зи ма ју свој став о спо ји во сти за ко но дав ног ак та са на че лом суп-
си ди јар но сти у то ку пр вог чи та ња. Са вет мо же ве ћи ном од 55% сво јих чла-
но ва, а Пар ла мент ве ћи ном сво јих чла но ва, пред лог за ко но дав ног ак та про-
гла си ти не са гла сним са на че лом суп си ди ја р но сти. У том слу ча ју пред лог 
ви ше не ће би ти пред мет раз ма тра ња37, од но сно за ко но дав ни по сту пак се 
не на ста вља (тзв. на ран џа сти кар тон)38. 

Пар ла мен ти чла ни ца су се до са да у не ко ли ко на вра та опре де ли ли да ис-
ко ри сте мо гућ ност еx an te кон тро ле, усва ја ју ћи обра зло же на ми шље ња о не са-
гла сно сти пред ло га за ко но дав них ака та ЕУ са на че лом суп си ди јар но сти. Си стем 
ра ног упо зо ра ва ња пр ви пут је ак ти ви ран у ма ју 2012. го ди не ка да је пред лог 
Уу ред бе ко ји је са чи ни ла Ко ми си ја о на чи ну вр ше ња пра ва ко лек тив ног де ло-
ва ња у обла сти сло бо де осни ва ња пред у зе ћа и сло бо де пру жа ња услу га (тзв. 
Mon ti II) до био жу ти кар тон 12 од 40 на ци о нал них пар ла ме на та или њи хо вих 
до мо ва (укуп но 19 гла со ва) због не са гла сно сти за на че лом суп си ди јар но сти. 
Ко ми си ја је из ја ви ла да пред лог не кр ши ово на че ло, али га је ипак по ву кла. У 
ок то бру 2013. го ди не на ци о нал ни пар ла мен ти и њи хо ви до мо ви из 13 др жа ва 
чла ни ца (укуп но 18 гла со ва) да ло је жу ти кар тон пред ло гу Уред бе о осни ва њу 
Кан це ла ри је европ ског јав ног ту жи о ца. По што је раз мо три ла обра зло же на ми-
шље ња на ци о нал них пар ла ме на та, Ко ми си ја је за кљу чи ла да пред лог не кр ши 
на че ло суп си ди јар но сти и од лу чи ла да оста не при ње му. Том при ли ком из ра-
зи ла је сво ју на ме ру да уред бу спро ве де кроз ме ха ни зам бли же са рад ње.39

5. ПРА ВО СУД НА КОН ТРО ЛА ПРИ МЕ НЕ НА ЧЕ ЛА  
СУП СИ ДИ ЈАР НО СТИ

Пра во суд на или ex post кон тро ла за сни ва се на над ле жно сти Су да прав де 
да од лу чу је у по ступ ку оце не за ко ни то сти ле ги сла тив них ака та ЕУ40, а у 

37 Чл. 7 Про то ко ла.
38 На зив „жу ти кар тон“ на стао је као ре зул тат ана ло ги је са сак ци ја ма ко је се при ме њу ју 

у фуд бал ској игри. Дру ги тер мин „на ран џа сти кар тон“ ин спи ри сан је, чи ни се, са о бра ћај ном 
сиг на ли за ци јом, од но сно све тли ма на се ма фо ру. Ви ше о то ме: Jean-Vic tor Lo u is, „Na ti o nal 
Par la ments and Prin ci ple of Sub si di a rity – Le gal Opi ni ons and Prac ti cal Li mits“, Eu ro pean Con-
sti tu ti o nal Law Re vi ew, 4/2008, 429-438.

39 Ви де ти: Com mis sion, An nual Re port 2012 on sub si di a rity and pro por ti o na lity, 30.7.2012 
COM(2013) 566 fi nal, 7; Com mis sion, An nual Re port 2013 on sub si di a rity and pro por ti o na lity, 
5.8.2014 COM(2014) 506 fi nal, 8. Ви ше о то ме: Da vor Jan čić, „The ga me of cards: na ti o nal par-
li a ments in the EU and the fu tu re of the early war ning mec ha nism and the po li ti cal di a lo gue“, 
Com mon Mar ket Law Re vi ew, 52/2015, 945-948. 

40 Чл. 263 УФЕУ.
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ве зи са оба ве зом по што ва ња на че ла суп си ди јар но сти. Ак тив ну ле ги ти ма-
ци ју у овом по ступ ку има ју др жа ве чла ни це или на ци о нал ни пар ла мен ти, 
од но сно њи хо ви до мо ви у чи је име ту жбу под но си вла да др жа ве ко јој при-
па да ју. Мо гућ ност да др жа ве чла ни це под но се ту жбе за по ни штај због по вре-
де на че ла суп си ди јар но сти по сто ја ла је и ра ни је,41 те Ли са бон ски уго вор у 
том по гле ду не до но си ни шта но во. Ме ђу тим, глав на про ме на ко ју пред ви ђа 
Про то кол бр. 2 је у то ме што са да вла де ко је за сту па ју др жа ве пред Су дом 
то чи не на ини ци ја ти ву и у име на ци о нал ног пар ла мен та или јед ног од ње-
го вих до мо ва.42

Из ове но ве од ред бе ни је са свим ја сно да ли на ци о нал ни пар ла мен ти и 
не ка од њи хо вих ве ћа има ју пра во да са мо стал но под но се ту жбу или у њи-
хо во име ту жбу но ти фи ку је др жа ва чла ни ца као је ди ни овла шће ни ту жи лац 
у овом по ступ ку. Пре о вла ђу је став да је ов де реч о ин ди рект ној про це сној 
ле ги ти ма ци ји на ци о нал них пар ла ме на та чи ја им пле мен та ци ја зах те ва усва-
ја ње аде кват них про це ду ра на на ци о нал ном ни воу.43 Пре ма то ме, за ко но-
дав ству сва ке др жа ве чла ни це пре пу ште но је да уре ди од нос пар ла мен та и 
вла де у ве зи са на чи ном оства ра ва ња овог пра ва. Ин тер ни си сте ми не ких 
др жа ва ово пи та ње уно се у на ци о нал не уста ве (на при мер, Не мач ка, Фран-
цу ска, Ау стри ја и Ир ска44), док је у ве ћи ни дру гих (нпр. Ве ли ка Бри та ни ја) 
оно ре гу ли са но ак ти ма ни же прав не сна ге (за ко ни ма или по слов ни ци ма о 
ра ду пар ла ме на та). У пе ри о ду на кон сту па ња на сна гу Ли са бон ског уго во ра 
ни је под не та ни јед на ту жба за по ни штај због по вре де на че ла суп си ди јар но-
сти од стра не др жа ва чла ни ца на осно ву ини ци ја ти ве или у име на ци о нал них 
пар ла ме на та. 

Као дру ги ак тив но ле ги ти ми са ни под но си лац ту жбе за по ни штај због 
по вре де на че ла суп си ди јар но сти мо же се по ја ви ти Ко ми тет ре ги о на. У овом 
слу ча ју про це сна ле ги ти ма ци ја Ко ми те та ре зул тат је ње го ве основ не функ-
ци је за ступ ни ка ин те ре са ло кал них и ре ги о нал них вла сти на ни воу ЕУ због 

41 Phi lipp Ki i ver, „The Com po si te Ca se for Na ti o nal Par li a ments in the Eu ro pean Union. 
Who Pro fits from En han ced In vol ve ment? “, Eu ro pean Con sti tu ti o nal Law Re vi ew, 2/2006, 247.

42 Чл. 8 Про то ко ла.
43 Ви ше о то ме: Зо ран Ра ди во је вић, „Ре фор ма по ступ ка суд ске кон тро ле ва ља но сти 

ака та ин сти ту ци ја Европ ске уни је: ту жба за по ни штај“, Ускла ђи ва ње пра ва Ср би је са пра вом 
Европ ске уни је (ур. Са ша Кне же вић), Прав ни фа кул тет у Ни шу, Ниш 2017, 40-42.

44 Tако је, ре ци мо, не мач ким Основ ним за ко ном ово пра во га ран то ва но и гор њем 
(Bun de srat) и до њем (Bun de stag) до му, с тим да је Bun de stag ду жан да по др жи ту жбу и у 
слу ча ју ка да јед на че твр ти на ње го вих чла но ва гла са за та кав пред лог (чл. 23, ст. 1, тач. а). 
За став Са ве зног устав ног су да Не мач ке ви де ти пре вод ње го ве од лу ке од 13. ју на 2009. го-
ди не: Com mon Mar ket Law Re vi ew, 12/2010, 371. Са сво је стра не фран цу ски устав про пи су је 
да ће се по сту пак због кр ше ња на че ла суп си ди јар но сти по кре ну ти на зах тев 60 чла но ва 
До њег до ма или/и 60 чла но ва Се на та (Гор њи дом), при че му пр ви има 577, а дру ги 348 чла-
но ва (чл. 88, ст. 6). 
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че га му је при зна то пра во да у са ве то дав ном свој ству уче ству је у за ко но дав ном 
по ступ ку. Про то ко лом бр. 2 Ко ми тет ре ги о на до био је овла шће ње да под не се 
ту жбу за по ни штај због по вре де на че ла суп си ди јар но сти при ли ком до но ше-
ња свих за ко но дав них ака та код ко јих је осни вач ким уго во ром пред ви ђе но 
ње го во кон сул то ва ње45. 

По сле сту па ња на сна гу Ли са бон ског уго во ра пред Су дом прав де ни је 
би ло ни јед ног пред ме та по ту жби за по ни штај Ко ми те та ре ги о на. За та кво 
ста ње суд ске прак се док три на ну ди два мо гу ћа об ја шње ња. Нај пре, то се ту-
ма чи као евен ту ал на по сле ди ца успе шног ан га жо ва ња овог Ко ми те та на пла-
ну по што ва ња на че ла суп си ди јар но сти у пред за ко но дав ним кон сул та ци ја ма 
због че га до са да ни је би ло по тре бе за под но ше њем ту жбе за по ни штај по 
осно ву по вре де овог на че ла. Дру го мо гу ће об ја шње ње ве за но је за ју ри спру-
ден ци ју Су да ко ја сва ка ко не мо ти ви ше Ко ми тет да ко ри сти сво је но во овла-
шће ње.46 На и ме, Суд прав де у овој ма те ри ји ни је до са да по ка зао ак ти ви зам 
као у не ким дру гим обла сти ма, што је мо жда обес хра бри ло Ко ми тет ре ги-
о на као по тен ци јал ног ту жи о ца и ути ца ло да сво ју ак тив ност пре у сме ри на 
ex an te кон тро лу при ме не на че ла суп си ди јар но сти.47 

6. ЗА КЉУ ЧАК

До са да шња раз ма тра ња упу ћу ју на на из глед па ра док сал ни за кљу чак 
да је суп си ди јар ност мо жда је дан од нај кри ти ко ва ни јих, пре зре них и рет ко 
во ље них кон це па та, да па ра фра зи ра мо ци тат са по чет ка овог тек ста, али 
сва ка ко кон цепт ко ји, за хва љу ју ћи у пр вом ре ду во љи др жа ва чла ни ца, ис-
тра ја ва и чак се раз ви ја у пра ву ЕУ. У при мар но пра во ЕЗ он је ушао ти хо и 
без и ме но, као ру ко во де ће на че ло за вр ше ње овла шће ња у ре ла тив но уској и 
у то вре ме но вој обла сти за шти те жи вот не сре ди не. Са осни ва њем ЕУ суп си-
ди јар ност до жи вља ва зна чај ну ево лу ци ју по ста ју ћи ка ко ру ко во де ће на че ло 
за вр ше ње по де ље не над ле жно сти у окви ру ЕЗ, та ко и по ли тич ки прин цип 
ор га ни за ци је но во на ста ју ће ЕУ. Ли са бон ски уго вор за др жа ва суп си ди јар ност 
у оба ова ви да, али ши ри до мен ње не при ме не на све обла сти по де ље не над-
ле жно сти ЕУ. У исто вре ме се по ја вљу ју и раз ви ја ју ме ха ни зми ко ји омо гу-
ћа ва ју им пле мен та ци ју и кон тро лу при ме не суп си ди јар но сти, али са мо у 
ње го вој функ ци ји ре гу ла тор ног на че ла. На су прот то ме, суп си ди јар ност као 
по ли тич ки прин цип ор га ни зо ва ња ЕУ стаг ни ра и оста је она ква ка ква је 

45 Чл. 8, ст. 2 Про то ко ла.
46 Tu nji ca Pe tra še vić, „Po stup ci pred Su dom EU“, Pro ce sno-prav ni aspek ti pra va EU (ur. Tu nji-

ca Pe tra še vić, Igor Vu le tić), Prav ni fa kul tet Sve u či liš ta Jo si pa Jur ja Stros smayera, Osi jek 2016, 40.
47 Ga briel A. Mo ens, John Tro ne, „The Prin ci ple of Sub si di a rity in EU Ju di cial and Le gi-

sla ti ve Prac ti ce: Pa na cea of Pla ce bo? “, Jo u r nal of Le gi sla tion, 2015, Vo lu me 41, Is sue 1, 65-102
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пред ви ђе на и про пи са на уго во ром из Ма стрих та са да већ да ле ке 1992. го-
ди не. Суд бин ски по ве зан са кон цеп том „све те шње уни је на ро да Евро пе“, о 
чи јем зна че њу са гла сно сти још увек не ма, тај по ли тич ки прин цип оста ће 
не ис ко ри шће но сред ство ве ли ког по тен ци ја ла све док се не по стиг не кон-
сен сус о основ ним ка рак те ри сти ка ма те же ље не за јед ни це. 

Раз вој ни пут суп си ди јар но сти као на че ла ко је уре ђу је на чин на ко ји се 
по де ље на овла шће ња ЕУ вр ше дуг је и бо гат. Ње гов до ма шај је, чи ни се, 
нај ши ри мо гућ јер се при ме њу је на сва овла шће ња ЕУ, из у зев ис кљу чи вих 
овла шће ња. Круг ака та ко ји су под врг ну ти кон тро ли је, та ко ђе, нај ши ри 
мо гућ. По себ но ство ре не про це ду ре за кон тро лу при ме не на че ла суп си ди-
јар но сти у по ступ ку усва ја ња за ко но дав них ака та по сто је и то ка ко ex an te, 
та ко и ex post. Уво ђе ње на ци о нал них пар ла ме на та у ове по ступ ке тре ба ло 
је да ту кон тро лу оја ча и да јој де мо крат ски ле ги ти ми тет. Уко ли ко по сто ји 
не за до вољ ство њи хо вим функ ци о ни са њем, јер се сма тра да, упр кос све му, 
ЕУ и да ље на се бе пре у зи ма овла шће ња ко ја би ва ља ло оста ви ти др жа ва ма 
чла ни ца ма или чак ни жим ни во и ма вла сти, те рет кри ви це за та кво ста ње 
не мо же се пре ва ли ти ис кљу чи во на Ко ми си ју и Са вет. Пре ће би ти да се у 
оним ин сти ту ци ја ма од ко јих се нај ви ше оче ки ва ло, а то су на ци о нал ни 
пар ла мен ти, још увек ни је ку му ли рао до во љан кван тум са гла сно сти о то ме 
да је не ка од пред ло же них ме ра за и ста су прот на на че лу суп си ди јар но сти. 
Дру гим ре чи ма, окол ност да ме ха ни зам ко ји сто ји на рас по ла га њу ни је до нео 
ре зул тат у по гле ду очу ва ња до ме на др жа ва чла ни ца још увек не зна чи да је 
суп си ди јар ност ли ше на сво је за штит не уло ге. 

С дру ге стра не, опрез ко ји је Суд прав де по ка зао у рет ким спо ро ви ма 
ко ји се ти чу суп си ди јар но сти не мо ра да бу де раз лог за за до вољ ство, али се 
мо же схва ти ти и као спрем ност овог ор га на да по шту је гра ни це из ме ђу пра-
во суд не функ ци је, чи ји је он но си лац, и функ ци ја ин сти ту ци ја укљу че них 
у по сту пак усва ја ња ака та, тј. Ко ми си је, Са ве та и Пар ла мен та, ко ји су, из ме ђу 
оста лог, овла шће ни да пред ло же и од лу че о по тре би усва ја ња не ке ме ре и 
прав ном осно ву на ко ме ће се она за сно ва ти. Ре ци мо, на кра ју, да се на че лу 
суп си ди јар но сти не мо же за ме ри ти да је из не ве ри ло функ ци ју за шти те ин-
ди ви ду ал ног су бјек та и ње го ве при ват не сфе ре. Уво ђе ње овог на че ла у пра-
во ЕУ ни ка да ни је обе ћа ва ло за шти ту фи зич ких и прав них ли ца од стра не 
јав них вла сти, би ло на ни воу ЕУ или на ни воу др жа ва чла ни ца. Чак ни у 
свом твр ђем прав ном об ли ку, суп си ди јар ност као ре гу ла тор ни прин цип у 
вр ше њу овла шће ња ЕУ, ни је има ло та кву уло гу, бу ду ћи да му је из ре ком 
од у зе то не по сред но деј ство. 
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The Prin ci ple of Sub si di a rity and its Ap pli ca tion  
in Eu ro pean Union Law

Ab stract: The prin ci ple of sub si di a rity em bo di es the idea of con fer ring a 
spe ci fic po wer to the hig her le vel or wi der com mu nity only pro vi ded that it is 
mo re ef fec ti ve for ac com plis hing the en vi sa ged ob jec ti ves than the ac tion ta ken 
at the lo wer le vel of aut ho rity. Ta ken from the con sti tu ti ons of so me of the EU 
Mem ber Sta tes, this prin ci ple was first in tro du ced in to the pri mary law of the 
Eu ro pean Com mu ni ti es, alt ho ugh wit ho ut an ex pli cit re fe ren ce, as a gu i ding 
prin ci ple in the fi eld of en vi ron men tal pro tec tion. With the esta blis hment of the 
Eu ro pean Union, the sub si di a rity prin ci ple has sub stan ti ally de ve lo ped, both as 
a main prin ci ple of po li ti cal or ga ni sa tion for the EU and as a go ver ning prin ci ple 
in the exer ci se of non-ex clu si ve po wers which are con fer red to the EU. The Lis bon 
Tre aty has re ta i ned the prin ci ple of sub si di a rity in both afo re men ti o ned forms, 
but it ex tends the sco pe of its ap pli ca tion to all are as of the EU ac ti vi ti es, in clu ding 
the for mer se cond and the third pil lar. Con cur rently, it esta blis hes mec ha nisms 
which ena ble the im ple men ta tion and con ti nu o us mo ni to ring of the ap pli ca tion 
of the sub si di a rity prin ci ple in the pro cess of adop ting le gi sla ti ve acts. It is ac tu-
ally a mec ha nism that en su res ex an te con trol, which en ta ils an early war ning 
system in vol ving the scru tiny of na ti o nal par li a ments of Mem ber Sta tes. On the 
ot her hand, the ju di cial or ex post con trol is car ried out by the Co urt of Ju sti ce 
in the pro cess of ju di cial re vi ew, on the ba sis of fi led ac ti ons for an nul ment on 
the gro und of vi o la tion of the sub si di a rity prin ci ple. In ad di tion to the Mem bers 
Sta tes, the ap pli cants aut ho ri zed to ini ti a te this pro ce e ding are al so the na ti o nal 
par li a ments, the ir cham bers or the Com mit tee of the Re gi ons.

Keywords: sub si di a rity, Eu ro pean Union, Lis bon Tre aty, early war ning 
system, ju di cial con trol.
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