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Vážený pane předsedo,

V návaznosti na prozatímní dohodu dosaženou dne 12. února 2019 v průběhu 
interinstitucionálních jednání ohledně návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje 
článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/0400(COD) (dále jen 
„návrh“), tedy na prozatímní dohodu, jejíž součástí je dohoda o změně právního základu 
vyplývající z ujednaného rozdělení návrhu, se koordinátoři Výboru pro právní záležitosti dne 
18. února 2019 rozhodli vydat v souladu s čl. 39 odst. 3 jednacího řádu stanovisko ke 
vhodnosti právního základu dvou částí návrhu, jež jsou výsledkem jeho rozdělení. Prozatímní 
dohodu schválil Výbor stálých zástupců dne 27.února 2019 a Výbor pro právní záležitosti dne 
4. března 2019. Rozdělení následně potvrdila Konference předsedů dne 7. března 2019.

I – Souvislosti

Článek 5a rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí Rady 2006/512/ES (dále jen 
„rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech“) zavedl tzv. regulativní postup s kontrolou. 
V roce 2008 a 2009 se tomuto regulativnímu postupu s kontrolou přizpůsobila řada nástrojů 
(„přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou“)1. V souvislosti se vstupem Lisabonské 
smlouvy v platnost a s novým právním rámcem stanoveným články 290 a 291 SFEU muselo 
být rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech přezkoumáno. Nařízení č. 182/2011 
(„nařízení o postupu projednávání ve výborech“), které bylo za tímto účelem přijato na 
základě čl. 291 odst. 3 SFEU, nicméně článek 5a rozhodnutí o postupu projednávání ve 
výborech, kterým byl stanoven regulativní postup s kontrolou, z oblasti své působnosti 
záměrně vyloučilo. Článek 5a proto musel být pro účely stávajících právních aktů, které na 
tento článek odkazují, přechodně zachován. Na druhé straně muselo být v zájmu zajištění 
právní jistoty příslušné acquis uvedeno v soulad s příslušnými ustanoveními, jak vyžaduje 
Lisabonská smlouva. Za tímto účelem navrhla Komise v roce 2013 dokončit harmonizaci se 
třemi obsáhlými návrhy (tzv. „návrhy Omnibus“), které Parlament přijal v únoru 2014 v 
prvním čtení na základě zpráv Výboru pro právní záležitosti. Komise však tyto návrhy stáhla, 
neboť Rada nenašla žádné řešení.

Poté, co vstoupila v platnost nová interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních 
předpisů ze dne 13. dubna 2016, předložila Komise v prosinci 2016 dva nové návrhy na 
uvedení do souladu, jeden zaměřený na legislativní spisy v oblasti justice2 a druhý na 
zbývající oblasti politiky (návrh, který pokrývá 168 právních aktů).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů 
přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 
1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část první (Úř. věst. L 311, 21.11.2008, s. 1), 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009 o přizpůsobení některých aktů 
přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 
1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část druhá (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 109), 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1103/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů 
přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 
1999/468/ES – Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou – Třetí část (Úř. věst. L 304, 
14.11.2008, s. 80). 
2 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících 
použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(2016/0399(COD).
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V oddílu týkajícím se volby právního základu, který je součástí důvodové zprávy návrhu, 
Komise uvedla: „Tento návrh je založen na právních základech všech dotčených základních 
aktů, které se mění.“  To znamená, že ustanovení Smlouvy představující právní základ návrhu 
Komise odpovídají všem ustanovením Smlouvy obsaženým v příslušných právních základech 
těchto 168 právních aktů. Právním základem návrhu předloženým Komisí byl tedy článek 33, 
čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 
153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), článek 172, čl. 192 odst. 
1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). V 
důvodové zprávě návrhu Komise také výslovně uvedla, že: „Iniciativa se týká výhradně 
postupů pro přijímání aktů na základě svěřených pravomocí na úrovni Unie.“

Pokud jde o právní základ, Komise se řídila postupem zvoleným při přizpůsobení 
regulativnímu postupu s kontrolou a v návrzích Omnibus z roku 2013.

Dne 12. února 2019 se během třístranných jednání zástupci všech tří orgánů dohodli na 
rozdělení návrhu Omnibus a projednali 64 právních aktů, kterých se návrh týká. Rovněž se 
dohodli, že jednání o zbývajících 104 právních aktech budou pokračovat v příštím funkčním 
období.

V návaznosti na toto rozdělení bylo dohodnuto, že ustanovení Smlouvy, která tvoří právní 
základ první dohodnuté části návrhu, budou odpovídat ustanovením Smlouvy obsaženým v 
příslušných právních základech 64 právních aktů, kterých se tato část týká, a ustanovení 
Smlouvy představující právní základ zbývající, neschválené části návrhu, budou tedy 
odpovídat ustanovením Smlouvy obsaženým v právních základech 104 právních aktů, kterých 
se týká tato část Smlouvy.

Pro část návrhu Komise dohodnutého v interinstitucionálních jednáních ze dne 12. února 
2019 jsou právními základy, které se týkají 64 právních aktů, článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 
odst. 1, články 62, 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 
písm. b), článek 172, čl. 192 odst. 1, čl. 207 odst. 2, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 SFEU. 
Oproti původnímu návrhu Komise nebyl zahrnut čl. 64 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 písm. a) 
SFEU, neboť tvoří právní základ právních aktů, které nejsou obsaženy v této první části. 

Neschválená část návrhu Komise týkající se zbývajících 104 právních aktů bude vycházet z 
ustanovení Smlouvy, která odpovídají příslušným právním základům, a to čl. 43 odst. 2, čl. 53 
odst. 1, článkům 62, 91, čl. 100 odst. 2, článku 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 
písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 192 odst. 1 a čl. 338 odst.1 SFEU. Je třeba připomenout, 
že čl. 64 odst. 2 SFEU neodpovídá žádnému ze 104 zbývajících právních aktů a jeho původní 
zahrnutí do návrhu bylo chybné.

II – Relevantní články Smlouvy

Níže uvedené články jsou právními základy první části návrhu Komise, na němž se dohodli 
spolunormotvůrci a který se týká 64 právních aktů. 

Článek 33 SFEU, který je uveden v kapitole o spolupráci v celních věcech, zní:

Článek 33
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(bývalý článek 135 Smlouvy o ES)
Evropský parlament a Rada přijímají v oblasti působnosti Smluv řádným legislativním 
postupem opatření k posílení spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí 
v celních věcech.

Čl. 43 odst. 2 SFEU, který je součástí hlavy III o zemědělství a rybolovu, zní:

Čl. 43 odst. 2
(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)
(...) 2. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po konzultaci 
s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci zemědělských trhů uvedenou 
v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky 
a společné rybářské politiky. (...)

Čl. 53 odst. 1 SFEU, jež je součástí kapitoly o právu usazování v rámci hlavy o volném 
pohybu osob, služeb a kapitálu, zní:

Čl. 53 odst. 1
(bývalý článek 47 Smlouvy o ES)
1.  Za účelem usnadnění přístupu osob k samostatným výdělečným činnostem a jejich výkonu 
přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem směrnice upravující 
vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci, jakož i koordinaci 
právních a správních předpisů členských států týkajících se přístupu k samostatným 
výdělečným činnostem a jejich výkonu. (...)

Článek 62 SFEU, který se nachází v kapitole týkající se služeb v rámci hlavy o volném 
pohybu osob, služeb a kapitálu, zní:

Článek 62
(bývalý článek 55 Smlouvy o ES)
Pro otázky upravené touto kapitolou se použijí články 51 až 54.

Článek 91 SFEU, který je součástí hlavy týkající se dopravy, zní:

Článek 91
(bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

1.  K provedení článku 90 a s přihlédnutím ke zvláštnostem dopravy stanoví Evropský 
parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem a Výborem regionů:

a) společná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo z některého členského státu 
anebo procházející přes území jednoho nebo několika členských států;

b) podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty tohoto státu, 
provozovat dopravu uvnitř některého členského státu;

c) opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy;
d) veškeré jiné potřebné předpisy.

2. Při přijímání opatření uvedených v odstavci 1 se přihlíží k případům, kdy by se jejich 
uplatňování mohlo vážně dotknout životní úrovně a úrovně zaměstnanosti v některých 
regionech, jakož i využití dopravních zařízení.
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Čl. 100 odst. 2 SFEU, který je součástí hlavy týkající se dopravy, zní:

Čl. 100 odst. 2
(bývalý článek 80 Smlouvy o ES)
(...) 2. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijmout vhodná 
ustanovení pro dopravu námořní a leteckou. Rozhodují po konzultaci s Hospodářským a 
sociálním výborem a Výborem regionů.

Článek 114 SFEU, který je součástí kapitoly o sbližování právních předpisů, zní:
Článek 114
(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)
1. Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v článku 26 
následující ustanovení. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po 
konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření ke sbližování ustanovení 
právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování 
vnitřního trhu.
2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu 
osob, ani na ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.
3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany 
životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne 
přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích. V rámci svých 
pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament a Rada.
4. Pokládá-li členský stát poté, co Evropský parlament a Rada, Rada nebo Komise přijaly 
harmonizační opatření, za nezbytné ponechat si vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných 
důvodů uvedených v článku 36 nebo vnitrostátní předpisy týkající se ochrany životního nebo 
pracovního prostředí, oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.
5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Evropský parlament a Rada, 
Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, 
opírající se o nové vědecké poznatky k ochraně životního prostředí nebo pracovního prostředí, 
z důvodu zvláštního problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí 
harmonizačních opatření, oznámí zamýšlené předpisy Komisi spolu s důvody pro jejich 
zavedení.
6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní právní 
předpisy schválí nebo zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné 
diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy a nenarušují 
fungování vnitřního trhu.
Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 4 
a 5 za schválené.
Je-li to opodstatněné složitostí věci a neexistuje-li nebezpečí pro lidské zdraví, může Komise 
oznámit dotyčnému členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může být prodloužena 
o další lhůtu až šesti měsíců.
7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, 
které se odchylují od harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má 
navrhnout přizpůsobení tohoto opatření.
8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, 
na určitý problém veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda 
nenavrhne Radě odpovídající opatření.
9. Odchylně od postupu podle článků 258 a 259 může Komise nebo kterýkoli členský stát 
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předložit věc přímo Soudnímu dvoru Evropské unie, domnívá-li se, že jiný členský stát 
zneužívá pravomoci stanovené v tomto článku.
10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, 
která zmocňuje členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy 
uvedených v článku 36 prozatímní opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Unie.

Článek 153 odst. 2 písm. b), který je součástí hlavy týkající se sociální politiky, zní [znění je 
doplněno vysvětlením]:

Čl. 153 odst. 2 písm. b)
(bývalý článek 137 Smlouvy o ES)
(...) 2. Za tímto účelem [tj. dosažení cílů článku 151 prostřednictvím podpory EU a doplněním 
aktivit členských států v oblastech vyjmenovaných v odstavci 1] mohou Evropský parlament a 
Rada:
a) (...)
b) směrnicemi stanovit v oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) až i) minimální požadavky, 
které se uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým předpisům 
jednotlivých členských států. V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání správních, 
finančních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji malých a středních podniků. (...)

Článek 168 odst. 4 písm. b), který je součástí hlavy týkající se veřejného zdraví, zní:

Čl. 168 odst. 4 písm. b)
(bývalý článek 152 Smlouvy o ES)
(...) 4. Odchylně od čl. 2 odst. 5 a čl. 6 písm. a) a v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. k) přispívají 
Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským 
a sociálním výborem a Výborem regionů k dosažení cílů uvedených v tomto článku přijímáním 
následujících opatření, aby bylo možné zohlednit společné otázky bezpečnosti:
a) (...)
b) opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu 
veřejného zdraví; (...)

Článek 172, který je součástí hlavy o zřizování a rozvoji transevropských sítí, zní:

Článek 172
(bývalý článek 156 Smlouvy o ES)
Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským 
a sociálním výborem a Výborem regionů přijímají hlavní směry a další opatření uvedené 
v čl. 171 odst. 1.
Hlavní směry a projekty společného zájmu, které se týkají území členského státu, musí být 
schváleny tímto členským státem.

Čl. 192 odst. 1 SFEU, který je součástí hlavy XX týkající se životního prostředí, zní:

Článek 192
(bývalý článek 175 Smlouvy o ES)
1. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským 
a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnou, jakou činnost bude Unie vyvíjet, aby bylo 
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dosaženo cílů uvedených v článku 191. (...)

Článek 207 SFEU, který je součástí hlavy o společné obchodní politice, zní:

Článek 207
(bývalý článek 133 Smlouvy o ES)
1. Společná obchodní politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména pokud jde o 
úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod týkajících se obchodu zbožím a 
službami, obchodní aspekty duševního vlastnictví, přímé zahraniční investice, sjednocování 
liberalizačních opatření, vývozní politiku a opatření na ochranu obchodu, jako jsou opatření 
pro případ dumpingu a subvencování. Společná obchodní politika je prováděna v rámci zásad 
a cílů vnější činnosti Unie.
2. Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem formou nařízení 
opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní politiky.
3. Je-li třeba sjednat a uzavřít dohody s jednou nebo více třetími zeměmi nebo 
s mezinárodními organizacemi, použije se článek 218 s výhradou zvláštních ustanovení tohoto 
článku.
Komise podává doporučení Radě, která ji zmocňuje k zahájení potřebných jednání. Rada a 
Komise odpovídají za to, že sjednané dohody jsou slučitelné s vnitřními politikami a vnitřními 
předpisy Unie.
Komise při vedení těchto jednání konzultuje zvláštní výbor, který určí Rada, aby jí v tomto 
úkolu napomáhal, a řídí se směrnicemi, které jí Rada může poskytnout. Komise podává 
zvláštnímu výboru a Evropskému parlamentu pravidelně zprávu o stavu jednání.
4. Při sjednávání a uzavírání dohod uvedených v odstavci 3 rozhoduje Rada kvalifikovanou 
většinou.
Při sjednávání a uzavírání dohod týkajících se obchodu službami, obchodních aspektů 
duševního vlastnictví a přímých zahraničních investic rozhoduje Rada jednomyslně, pokud 
dané dohody obsahují ustanovení, pro která je při přijímání vnitřních předpisů vyžadována 
jednomyslnost.
Rada rovněž rozhoduje jednomyslně při sjednávání a uzavírání dohod:
a) v oblasti obchodu kulturními a audiovizuálními službami, pokud by tyto dohody mohly 
ohrozit kulturní a jazykovou rozmanitost Unie;
b) v oblasti obchodu sociálními, vzdělávacími a zdravotnickými službami, pokud by tyto 
dohody mohly vážně narušit vnitrostátní organizaci takových služeb a ohrozit odpovědnost 
členských států za jejich poskytování.
5. Sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod v oblasti dopravy se řídí částí třetí hlavou VI 
a článkem 218.
6. Výkon pravomocí svěřených tímto článkem v oblasti společné obchodní politiky se nedotýká 
vymezení pravomocí mezi Unií a členskými státy a nesmí vést k harmonizaci právních 
předpisů členských států, jestliže Smlouvy takovou harmonizaci vylučují.

Článek 214 odst. 3 SFEU, který je uveden v kapitole o humanitární pomoci, zní:

Čl. 214 odst. 3
(...) 3. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem opatření 
vymezující rámec, v němž se provádějí činnosti humanitární pomoci Unie. (...)

Čl. 338 odst. 1, který se nachází v sedmé části SFEU týkající se obecných a závěrečných 
ustanovení, zní:
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Článek 338
(bývalý článek 285 Smlouvy o ES)
1. Aniž je dotčen článek 5 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a 
Evropské centrální banky, přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním 
postupem opatření k vypracování statistik, jestliže je to nezbytné k provádění činností Unie. 
(...)

III – Judikatura týkající se právního základu

Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že „volba právního základu aktu Společenství 
se musí zakládat na objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního 
přezkumu, mezi které patří zejména účel a obsah aktu“.3 Volba nesprávného právního základu 
může být proto důvodem pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný.

Pokud jde o mnohonásobný právní základ, je třeba určit, zda návrh buď:

1. sleduje více účelů nebo má řadu složek a jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek 
je možno identifikovat jako hlavní nebo převažující, zatímco ostatní jsou pouze vedlejší; 
nebo 

2. sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, 
aniž by jeden z cílů nebo jedna složka byly ve vztahu k druhým druhořadými nebo 
nepřímými.

Podle judikatury Soudního dvora musí být v prvním případě akt založen na jediném právním 
základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou, 
a ve druhém případě může být takový akt založen na různých odpovídajících právních 
základech.4

Zatímco volba právního základu by v zásadě neměla záviset na volbě v případě dřívějších 
legislativních aktů, podle ustálené judikatury musí být právní základ pro opatření stanoven s 
ohledem na jeho vlastní účel a obsah, nikoli na právní základ použitý pro přijetí jiných 
opatření EU, která by mohla mít v některých případech podobné vlastnosti. Pokud je však 
legislativní akt navržen pouze jako doplněk nebo oprava jiného legislativního aktu, aniž by se 
změnil jeho původní účel, zakládá unijní normotvůrce správně tento akt na právním základu 
prvního aktu5. 

IV. Cíl a obsah návrhu

Lisabonská smlouva zavedla akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty a jasně mezi nimi 
rozlišuje (viz články 290 a 291 SFEU). Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je stále 
nutné řadu aktů přijatých před touto smlouvou, které odkazují na regulativní postup s 
kontrolou, přizpůsobovat článkům 290 SFEU a 291 SFEU.

3 Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference), [1987], Sb. rozh. 1439, bod 5; Věc 
C-440/05, Komise v. Rada, [2007], Sb. rozh. I-9097; Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, [2009], Sb 
rozh. I-7585.
4 Viz výše uvedená věc C-411/06, body 46–47.
5 Viz rozsudek ze dne 21. června 2018, Polsko v. Parlament a Rada, C-5/16, EU:C:2018:483, body 49 a 69 
a citovaná judikatura.
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Jak již bylo uvedeno, návrh zahrnuje právní akty obsažené ve třech návrzích na přizpůsobení 
legislativních aktů přijatých Komisí v roce 2013 a jeden akt, který do návrhu z roku 2013 
zahrnut nebyl, jeho přizpůsobení je ovšem nezbytné. Tento akt byl přidán do tohoto návrhu. 
Do návrhu nebyly zahrnuty akty, kterých se týkají samostatné legislativní návrhy přijaté 
později.

Legislativní postup zvolený v tomto návrhu spočívá ve změně každého dotčeného právního 
aktu. 

Konkrétně to znamená, že ustanovení obsahující hmotněprávní zmocnění k regulativnímu 
postupu s kontrolou se mění
v souladu se zněním dohodnutých standardních ustanovení o přenesení pravomocí. Do 
každého aktu se vkládá standardní článek o výkonu přenesení pravomocí, zatímco odkazy na 
regulativní postup s kontrolou se odstraňují. V některých případech se spolunormotvůrci 
rozhodli, že poskytovat pravomoc není nutné, a regulativní postup s kontrolou pouze 
odstranili. 
Dle důvodové zprávy návrhu se toto „týká výhradně postupů pro přijímání aktů na základě 
svěřených pravomocí na úrovni Unie“.

Úpravy a změny, které mají být provedeny na základě návrhu, se týkají pouze postupů na 
úrovni Unie a jsou proto nezávislé na jakémkoli opatření k provedení ve vnitrostátním právu. 
V případě směrnic je proto členské státy provést ve vnitrostátním právu nemusí.

V – Určení vhodného právního základu

Skutečnost, že návrh vychází z právního základu všech pozměněných právních aktů, není z 
právního hlediska v zásadě problematická.

Nicméně je pravda, že některé dotčené právní akty jsou směrnice, zatímco tento návrh 
Komise je návrhem pro přijetí nařízení, na což správně upozornila právní služba. Zejména čl. 
53 odst. 1 a čl. 153 odst. 2 písm. b) SFEU, které jsou dvěma právními základy dohodnuté 
části návrhu, umožňují Parlamentu a Radě přijímat směrnice, a ne nařízení.

Jak vyplývá z původního výběru právních základů Komisí a výše popsaného cíle a obsahu 
návrhu, návrh neusiluje o změnu právních aktů v běžném významu tohoto pojmu. Naopak, 
jeho cílem je přizpůsobení právních aktů odkazujících na regulativní postup s kontrolou 
právnímu rámci, který zavedla Lisabonská smlouva. To nevyžaduje provádění ve 
vnitrostátním právu členskými státy.

Rovněž je třeba poznamenat, že přístup Komise týkající se právního základu návrhu se řídil 
přístupem zvoleným při přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou a v návrzích 
Omnibus z roku 2013.

Na základě výše zmíněného je tedy změna řady směrnic podle tohoto nařízení přijatelná ve 
výše stanovených mezích.
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VI – Závěr a doporučení

S ohledem na výše zmíněnou analýzu jsou článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, články 62, 
91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. b), článek 172, čl. 
192 odst. 1, čl. 207 odst. 2, čl. 214 odst. 3 a čl. 381 odst. 1 SFEU náležitým právním 
základem pro prozatímní dohodu, k níž strany dospěly.

A současně čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, články 62, 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 
odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 192 odst. 1 a čl. 338 odst. 
1 SFEU představují vhodný právní základ pro druhou část návrhu, který by měl být přijat 
Parlamentem coby jeho postoj v prvním čtení.

Na schůzi dne 1. dubna 2019 Výbor pro právní záležitosti rozhodl 14 hlasy pro6, že doporučí, 
aby byly po rozdělení návrhu výše uvedené články považovány za právní základ prozatímní 
dohody, jak je navrženo ve znění, které odsouhlasil COREPER dne 27. února 2019 a schválil 
Výbor pro právní záležitosti dne 4. března, a za právní základ postoje Parlamentu v prvním 
čtení s ohledem na 104 dalších aktů ve druhé části návrhu.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(Týká se všech jazykových znění.)

6 Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada (místopředseda), Mady 
Delvaux (místopředsedkyně), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie Ward, Tadeusz 
Zwiefka, Mylène Troszczynski (náhradnice Gillese Lebretona podle čl. 200 odst. 2 jednacího řádu)


