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I. ÚVOD

1. Dne 15. června 2011 Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde 

o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření1

(souhrnný akt o obchodu II).

2. Dne 22. listopadu 2012 přijal Evropský parlament stanovisko k souhrnnému aktu 

o obchodu II2 v prvním čtení řádným legislativním postupem.

3. Celá řada otázek obsažených v návrhu byla společná se souhrnným aktem o obchodu I, 

a v zájmu dosažení koherentního výsledku proto bylo rozhodnuto pokračovat 

v jednáních o obou dokumentech souběžně.

4. Výbor stálých zástupců přijal dne 20. února 2013 mandát pro jednání v rámci trialogu. 

Dne 5. června 2013 proběhlo závěrečné zasedání trialogu, v jehož rámci bylo dosaženo 

dohody o kompromisním balíčku. Dne 7. června 2013 potvrdil kompromisní balíček 

předsednictví Výbor pro obchodní politiku (zástupci), čímž stvrdil pozitivní výsledek 

jednání trialogu.

Výbor stálých zástupců byl o tomto vývoji informován dne 12. června 2013 a Rada dne 

14. června 20133. Předsednictví poté ve spolupráci s Evropským parlamentem a Komisí 

připravilo úplné znění dotyčného nařízení, přičemž do tohoto právního aktu začlenilo 

obsah kompromisního balíčku.

Uvedené konsolidované znění potvrdila dne 5. července 2013 Pracovní skupina pro 

obchodní otázky a Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod dne 

11. července 2013 odhlasoval jeho schválení.

                                               
1 Dokument 11762/11.
2 Dokument T7-0447/2012.
3 Dokument 10286/13.
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5. Dne 11. července 2013 informoval předseda Výboru pro mezinárodní obchod předsedu 

Výboru stálých zástupců dopisem4 o tom, že Výbor pro mezinárodní obchod potvrdil 

konsolidované znění, a uvedl, že pokud by Rada formálně postoupila Parlamentu svůj 

postoj v podobě, v níž je uveden v příloze k uvedenému dopisu, doporučil by 

plenárnímu zasedání, aby postoj Rady s výhradou ověření ze strany právníků-lingvistů 

přijalo beze změn v rámci druhého čtení v Evropském parlamentu.

6. Výbor stálých zástupců potvrdil konečné kompromisní znění dne 18. července 20135.

7. Na tomto základě potvrdila Rada dne 23. září (v návaznosti na zasedání Výboru stálých 

zástupců konané dne 18. září 2013) svou politickou dohodu ohledně uvedeného 

nařízení6.

8. Rada s ohledem na výše uvedenou dohodu a po revizi právníky-lingvisty přijala dne 

15. listopadu 2013 řádným legislativním postupem stanoveným v článku 294 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) svůj postoj v prvním čtení.

II. CÍL

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost přinesl významné změny jak v rámci pro přijímání aktů 

v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, tak ve vedení společné obchodní politiky.

Smlouva zejména stanovila, že v kontextu obchodní politiky EU se bude používat řádný 

legislativní postup.

Ve srovnání se souhrnným aktem o obchodu I pozměňuje souhrnný akt o obchodu II

v příslušných případech všechny zbývající rozhodovací postupy obsažené v právních

předpisech týkajících se obchodní politiky s cílem svěřit přenesené pravomoci Komisi podle 

článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

                                               
4 EXPO-COM-INTA D(2013)35655.
5 Dokument 12276/13.
6 Dokument 13357/13.
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V některých případech je rovněž vhodné použít určité postupy stanovené v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20117.

V důsledku toho nařízení povede k vytvoření účinnějšího a účelnějšího mechanismu pro 

přenesené pravomoci Komise, čímž bude zajištěna soudržnost s ustanoveními zavedenými 

Lisabonskou smlouvou.

III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

Hlavní body, jež si vyžádaly úpravu, byly tyto:

- použití postupu pro naléhavé případy;

- úpravy příloh; 

- oblast působnosti nařízení;

- doba platnosti a prodloužení aktů v přenesené pravomoci;

- lhůta pro vznesení námitek k aktům v přenesené pravomoci;

- svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých ochranných opatření.

IV. ZÁVĚR

Postoj Rady v prvním čtení odráží kompromisní dohodu, které bylo za pomoci Komise 

dosaženo při jednáních mezi Radou a Evropským parlamentem.

Tato kompromisní dohoda byla potvrzena přijetím politické dohody Radou dne 23. září 2013 

v návaznosti na zasedání Výboru stálých zástupců konané dne 18. září 2013.

                                               
7 Úř. věst. L 55, 28.3.2011, s. 13.
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Předseda Výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod v dopise adresovaném 

předsedovi Výboru stálých zástupců8 uvedl, že pokud by Rada formálně postoupila 

Parlamentu svůj postoj v podobě, v níž je uveden v příloze k uvedenému dopisu, doporučil by 

plenárnímu zasedání, aby postoj Rady s výhradou ověření ze strany právníků-lingvistů přijalo 

beze změn v rámci druhého čtení v Evropském parlamentu.

                                               
8 EXPO-COM-INTA D(2013)35655.





13284/1/13 REV 1 ADD 1 id/mb 1
DQPG CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 15. listopadu 2013
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2011/0153 (COD)

13284/1/13
REV 1 ADD 1

COMER 201
WTO 187
COWEB 119
USA 44
ACP 136
COEST 248
NIS 44
SPG 13
UD 218
STIS 3
DEVGEN 217
SAN 317
CODEC 1941
PARLNAT 288

ODŮVODNĚNÍ RADY
Předmět: Postoj Rady v prvním čtení k přijetí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

PARLAMENTU A RADY, kterým se mění některá nařízení týkající se 
společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích 
pravomocí k přijímání určitých opatření
– odůvodnění Rady
– přijato Radou dne 15. listopadu 2013



13284/1/13 REV 1 ADD 1 id/mb 2
DQPG CS

I. ÚVOD

1. Dne 15. června 2011 Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde 

o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření1

(souhrnný akt o obchodu II).

2. Dne 22. listopadu 2012 přijal Evropský parlament stanovisko k souhrnnému aktu 

o obchodu II2 v prvním čtení řádným legislativním postupem.

3. Celá řada otázek obsažených v návrhu byla společná se souhrnným aktem o obchodu I, 

a v zájmu dosažení koherentního výsledku proto bylo rozhodnuto pokračovat 

v jednáních o obou dokumentech souběžně.

4. Výbor stálých zástupců přijal dne 20. února 2013 mandát pro jednání v rámci trialogu. 

Dne 5. června 2013 proběhlo závěrečné zasedání trialogu, v jehož rámci bylo dosaženo 

dohody o kompromisním balíčku. Dne 7. června 2013 potvrdil kompromisní balíček 

předsednictví Výbor pro obchodní politiku (zástupci), čímž stvrdil pozitivní výsledek 

jednání trialogu.

Výbor stálých zástupců byl o tomto vývoji informován dne 12. června 2013 a Rada dne 

14. června 20133. Předsednictví poté ve spolupráci s Evropským parlamentem a Komisí 

připravilo úplné znění dotyčného nařízení, přičemž do tohoto právního aktu začlenilo 

obsah kompromisního balíčku.

Uvedené konsolidované znění potvrdila dne 5. července 2013 Pracovní skupina pro 

obchodní otázky a Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod dne 

11. července 2013 odhlasoval jeho schválení.

                                               
1 Dokument 11762/11.
2 Dokument T7-0447/2012.
3 Dokument 10286/13.



13284/1/13 REV 1 ADD 1 id/mb 3
DQPG CS

5. Dne 11. července 2013 informoval předseda Výboru pro mezinárodní obchod předsedu 

Výboru stálých zástupců dopisem4 o tom, že Výbor pro mezinárodní obchod potvrdil 

konsolidované znění, a uvedl, že pokud by Rada formálně postoupila Parlamentu svůj 

postoj v podobě, v níž je uveden v příloze k uvedenému dopisu, doporučil by 

plenárnímu zasedání, aby postoj Rady s výhradou ověření ze strany právníků-lingvistů 

přijalo beze změn v rámci druhého čtení v Evropském parlamentu.

6. Výbor stálých zástupců potvrdil konečné kompromisní znění dne 18. července 20135.

7. Na tomto základě potvrdila Rada dne 23. září (v návaznosti na zasedání Výboru stálých 

zástupců konané dne 18. září 2013) svou politickou dohodu ohledně uvedeného 

nařízení6.

8. Rada s ohledem na výše uvedenou dohodu a po revizi právníky-lingvisty přijala dne 

15. listopadu 2013 řádným legislativním postupem stanoveným v článku 294 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) svůj postoj v prvním čtení.

II. CÍL

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost přinesl významné změny jak v rámci pro přijímání aktů 

v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, tak ve vedení společné obchodní politiky.

Smlouva zejména stanovila, že v kontextu obchodní politiky EU se bude používat řádný 

legislativní postup.

Ve srovnání se souhrnným aktem o obchodu I pozměňuje souhrnný akt o obchodu II

v příslušných případech všechny zbývající rozhodovací postupy obsažené v právních

předpisech týkajících se obchodní politiky s cílem svěřit přenesené pravomoci Komisi podle 

článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

                                               
4 EXPO-COM-INTA D(2013)35655.
5 Dokument 12276/13.
6 Dokument 13357/13.



13284/1/13 REV 1 ADD 1 id/mb 4
DQPG CS

V některých případech je rovněž vhodné použít určité postupy stanovené v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20117.

V důsledku toho nařízení povede k vytvoření účinnějšího a účelnějšího mechanismu pro 

přenesené pravomoci Komise, čímž bude zajištěna soudržnost s ustanoveními zavedenými 

Lisabonskou smlouvou.

III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

Hlavní body, jež si vyžádaly úpravu, byly tyto:

- použití postupu pro naléhavé případy;

- úpravy příloh; 

- oblast působnosti nařízení;

- doba platnosti a prodloužení aktů v přenesené pravomoci;

- lhůta pro vznesení námitek k aktům v přenesené pravomoci;

- svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých ochranných opatření.

IV. ZÁVĚR

Postoj Rady v prvním čtení odráží kompromisní dohodu, které bylo za pomoci Komise 

dosaženo při jednáních mezi Radou a Evropským parlamentem.

Tato kompromisní dohoda byla potvrzena přijetím politické dohody Radou dne 23. září 2013 

v návaznosti na zasedání Výboru stálých zástupců konané dne 18. září 2013.

                                               
7 Úř. věst. L 55, 28.3.2011, s. 13.
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8 EXPO-COM-INTA D(2013)35655.
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1. SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě
(dokument KOM(2011) 349 v konečném znění – 2011/0153 (COD):

15. června 2011

Datum přijetí stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru:

nevztahuje se na tento 
návrh

Datum přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení: 22. listopadu 2012

Datum přijetí postoje Rady: 15. listopadu 2013

2. CÍL NÁVRHU KOMISE
Návrh odráží změny v právním rámci Unie a v institucionální rovnováze, které byly 
způsobeny vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Upravuje v něm uvedená nařízení tak, 
aby byla v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie a s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Tento návrh doprovází první návrh, který Komise učinila k obchodní politice, označovaný 
jako „Souhrnný akt o obchodu“ (2011/0039 (COD)), a přezkoumává všechny zbývající 
rozhodovací postupy obsažené v právních přepisech týkajících se obchodní politiky za účelem 
jejich případného přizpůsobení systému pro akty v přenesené pravomoci stanovenému 
v článku 290.

Tím, že se postupy uvedou do souladu se standardními postupy, návrh usnadní také chápání 
postupů použitelných v obchodní politice a ustanovení o transparentnosti v horizontálním 
nařízení zvýší celkovou transparentnost vedení obchodní politiky.

3. PŘIPOMÍNKY K POSTOJI RADY
Postoj Rady v prvním čtení je v souladu s výsledky posledního trialogu mezi Evropským 
parlamentem a Radou ze dne 5. června 2013, potvrzenými následně oběma orgány na úrovni 
Výboru stálých zástupců (COREPER) a Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) v červenci 
2013. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2011/0039
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4. ZÁVĚR
Komise může přijmout změny, které Rada v jejím návrhu provedla. 
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