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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Evropská komise navrhuje Evropskému parlamentu a Radě změnu nařízení (EU) č. 182/2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi 

při výkonu prováděcích pravomocí, s cílem řešit problémy spojené s absencí rozhodnutí 

členských států o citlivých a často politických otázkách. 

Předseda Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie proneseném před Evropským 

parlamentem v září 2016 připomněl, že členské státy by v určitých otázkách měly přijmout 

odpovědnost. Zpravodajka s touto analýzou souhlasí a vítá návrhy týkající se: 

– metody výpočtu kvalifikované většiny. Hlasy členských států, které se zdrží hlasování, 

nebudou během hlasování v odvolacím výboru započítány do výpočtu kvalifikované 

většiny;  

– dalšího předložení věci odvolacímu výboru a možného předložení v Radě ze strany 

Evropské komise; 

– zveřejňování informací o hlasování. 

Zpravodajka by však ráda připomněla, že současný systém ve většině případů funguje 

a funguje dobře. Navrhované změny se ve skutečnosti uplatňují pouze na postupy na úrovni 

odvolacího výboru, pokud nebylo vydáno žádné stanovisko. Návrh by se konkrétně měl týkat 

přibližně jen 2 % všech návrhů prováděcích aktů předkládaných výborům. Proto je důležité 

neměnit rámec postupu projednávání ve výborech jako takový. Záměrem zpravodajky je tedy 

zachovat současný obecný rámec a zároveň zlepšit systém, aby bylo zajištěno, že se nebudou 

opakovat zablokování, s nimiž se bylo možné setkat od zavedení postupu v roce 2011, ať už 

půjde o již projednávaná témata nebo o témata, která by se mohla objevit. 

Zpravodajka se domnívá, že jedním z aspektů, které zbývá zlepšit v tomto návrhu, je 

transparentnost. Pokud jde o citlivá témata, jako jsou daně, zdraví spotřebitelů, potravinové 

zabezpečení a ochrana životního prostředí, musí členské státy nejen přijmout odpovědnost, 

ale také patřičně informovat občany. Důvěru evropských občanů můžeme zachovat pomocí 

prosazování transparentnosti, ale také pomocí lepšího informování o rozhodovacím procesu 

Evropské unie. 

Toho lze dosáhnout nejen zveřejňováním informací o hlasování jak na úrovni výborů, tak na 

úrovni odvolacího výboru s uvedením odůvodnění členských států, ale také prostřednictvím 

rozsáhlých informačních kampaní o postupech, analýze rizik, rozdělení rolí mezi oficiální 

vědecké subjekty v rámci Evropské unie, evropské agentury, evropské orgány a členské státy. 

Podle navrhovatelky skutečnost, že budou nejen zveřejňovány informace o hlasování, ale také 

budou členské státy požádány, aby své hlasování odůvodnily, také členským státům, které 

byly přítomny, ale rozhodly se zdržet hlasování, umožní, aby vysvětlily svůj postoj, neboť 

jejich hlas již nebude započítáván do výpočtu kvalifikované většiny. Zpravodajka má za to, že 

existuje zásadní rozdíl mezi nedostavením se na zasedání a zdržením se hlasování. Zdržení se 

hlasování je také politickou volbou, kterou by mělo být možné vysvětlit, avšak nesmí 

ochromit systém, jako tomu je v současnosti. 

Zpravodajka se domnívá, že v zájmu demokracie je důležité, aby byl o přijímání základních 

aktů současně s Radou vždy dobře informován i Evropský parlament. Stejně tak v případě 

zavedení předkládání věcí Radě, jak je nastíněno v návrhu Evropské komise, musí být 
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Evropský parlament informován o závěrech Rady. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 

záležitosti jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 

182/2011 celkově prokázal, že v praxi 

funguje dobře a že se mu podařilo 

dosáhnout vhodné institucionální 

rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise 

a dalších zúčastněných stran. Tento systém 

by proto měl nadále fungovat beze změn 

s výjimkou některých cílených změn 

týkajících se konkrétních aspektů postupu 

na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 

změn je zajistit širší politickou 

odpovědnost a angažovanost v oblasti 

politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 

by se však změnila právní a institucionální 

odpovědnost za prováděcí akty, kterou 

upravuje nařízení (EU) č. 182/2011. 

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 

182/2011 celkově prokázal, že v praxi 

funguje dobře a že se mu podařilo 

dosáhnout vhodné institucionální 

rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise 

a dalších zúčastněných stran. Vykazuje 

však nedostatky v případech, kdy členské 

státy nedokáží dosáhnout ve výborech 

zřízených základními akty potřebné 

většiny a nevydají žádné stanovisko, 

namísto toho, aby přijaly konkrétní postoj. 

V takových případech je Komise vyzvána, 

aby přijala rozhodnutí. Ta však bývají 

mimořádně problematická a často se 

týkají citlivých politických otázek. 

Obzvláště problematická jsou tehdy, když 

mají přímý dopad na občany a podniky. 

Tento systém by proto měl nadále fungovat 

beze změn s výjimkou některých cílených 

změn týkajících se konkrétních aspektů 

poradního a přezkumného postupu, 

včetně postupu na úrovni odvolacího 

výboru. Cílem těchto změn je zajistit širší 

politickou odpovědnost a angažovanost, 

zejména členských států, v oblasti 

politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 

by se však změnila právní a institucionální 

odpovědnost za prováděcí akty, kterou 

upravuje nařízení (EU) č. 182/2011, 

a současně zachovat přijímání rozhodnutí 

na základě spolehlivých, objektivních 

a nediskriminačních vědeckých podkladů 

v souladu s postupy stanovenými 

v právních předpisech Unie a podle 
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nejnovějších vědeckých norem a metod. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V řadě konkrétních případů stanoví 

nařízení (EU) č. 182/2011 možnost 

předložení věci odvolacímu výboru. 

V praxi je věc předkládána odvolacímu 

výboru v případech, kdy v rámci výboru 

při přezkumném postupu nebylo dosaženo 

kvalifikované většiny ani ve prospěch dané 

věci, ani proti ní, a proto nebylo vydáno 

žádné stanovisko. Ve většině případů 

k tomu došlo v souvislosti s geneticky 

modifikovanými organismy a geneticky 

modifikovanými potravinami a krmivy 
a přípravky na ochranu rostlin. 

(3) V řadě konkrétních případů stanoví 

nařízení (EU) č. 182/2011 možnost 

předložení věci odvolacímu výboru. 

V praxi je věc předkládána odvolacímu 

výboru v případech, kdy v rámci výboru 

při přezkumném postupu nebylo dosaženo 

kvalifikované většiny ani ve prospěch dané 

věci, ani proti ní, a proto nebylo vydáno 

žádné stanovisko. Ve většině případů 

k tomu došlo ve zvláště citlivých oblastech, 

jako jsou daně, zdraví spotřebitelů, 

potravinové zabezpečení a ochrana 

životního prostředí, konkrétněji v oblasti 
geneticky modifikovaných organismů, 

geneticky modifikovaných potravin 
a krmiv a přípravků na ochranu rostlin. 

Odůvodnění 

Je důležité připomenout všechny zvláště citlivé oblasti a nezaměřit se jen na některé z nich. 

Nevíme, co by v budoucnosti mohlo vést k zablokování.  

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Je důležité zdůraznit, že 

k předložení věci odvolacímu výboru, jak 

je stanoveno v nařízení (EU) č. 182/2011, 

došlo pouze ve velmi malém počtu 

případů. 
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Odůvodnění 

Ve většině případů současný systém funguje dobře. Postupy na úrovni odvolacího výboru, 

když nebylo vydáno žádné stanovisko, se týkají přibližně jen 2 % všech návrhů prováděcích 

aktů předložených výborům. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Tato pravomoc rozhodnout se však 

výrazně snižuje v případech týkajících se 

povolování produktů nebo látek, například 

v oblasti geneticky modifikovaných 

potravin a krmiv, neboť Komise je 

povinna přijmout rozhodnutí v přiměřené 

lhůtě a není možné, aby rozhodnutí 

nepřijala. 

(6) Tato pravomoc rozhodnout se však 

výrazně snižuje v případech týkajících se 

povolování produktů nebo látek ve zvláště 

citlivých oblastech, neboť Komise je 

povinna přijmout rozhodnutí v přiměřené 

lhůtě a není možné, aby rozhodnutí 

nepřijala. 

Odůvodnění 

Za účelem zvýšení soudržnosti textu byla informace o citlivých oblastech přesunuta do třetího 

bodu odůvodnění, přičemž cílem bylo rovněž nezaměřovat se jen na některé z nich, neboť 

nevíme, co by v budoucnosti mohlo vést k zablokování. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Ačkoli Komise má pravomoc 

v takových případech rozhodovat, 

vzhledem k obzvláštní citlivosti daných 

otázek by svou odpovědnost 

v rozhodovacím procesu měly plně převzít 

i členské státy. Nejedná se však o případ, 

kdy členské státy nejsou schopny 

dosáhnout kvalifikované většiny mimo jiné 

v důsledku toho, že se ve značném počtu 

zdrží hlasování nebo se v okamžiku 

(7) Ačkoli Komise má pravomoc 

v takových případech rozhodovat, 

vzhledem k obzvláštní citlivosti daných 

otázek by měly větší odpovědnost 

v rozhodovacím procesu převzít členské 

státy. V případech, kdy se akt týká 

ochrany zdraví či bezpečnosti lidí, zvířat 

nebo rostlin, by měl být kladen větší důraz 

na politickou odpovědnost. Nejedná se 

však o případ, kdy členské státy nejsou 
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hlasování nedostaví. z různých důvodů schopny dosáhnout 

kvalifikované většiny, mimo jiné 

v důsledku toho, že se ve značném počtu 

zdrží hlasování nebo se v okamžiku 

hlasování nedostaví. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Pro zvýšení přidané hodnoty 

odvolacího výboru je proto nutno posílit 

jeho úlohu tím, že vždy, když nebude 

vydáno stanovisko, bude umožněno svolat 

další zasedání odvolacího výboru. 

Zastoupení na dalším zasedání odvolacího 

výboru by mělo být zajištěno na 

ministerské úrovni, aby mohla proběhnout 

politická diskuse. Aby bylo možné 

uspořádat takové další zasedání, měl by být 

prodloužen časový rámec pro vydání 

stanoviska odvolacího výboru. 

(8) Pro zvýšení přidané hodnoty 

odvolacího výboru je proto nutno posílit 

jeho úlohu tím, že vždy, když nebude 

vydáno stanovisko, bude za výjimečných 

okolností umožněno svolat při nejbližší 

možné příležitosti další zasedání 

odvolacího výboru. Zastoupení na dalším 

zasedání odvolacího výboru by mělo být 

zajištěno na vhodné politické úrovni, jako 

je úroveň ministerská, aby mohla 

proběhnout politická diskuse. Aby bylo 

možné uspořádat takové další zasedání, 

měl by být prodloužen časový rámec pro 

vydání stanoviska odvolacího výboru. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Komise by měla mít možnost 

v konkrétních případech požádat Radu 

o poskytnutí názorů a orientace ohledně 

širších důsledků nevydání stanoviska 

včetně jeho institucionálních, právních, 

politických a mezinárodních důsledků. 

Komise by měla zohlednit jakýkoli postoj 

vyjádřený Radou do tří měsíců po 

předložení věci. V řádně odůvodněných 

případech může Komise při předložení věci 

(10) Na žádost Komise by Rada měla 

mít možnost se v konkrétních případech 

vyjádřit k širším důsledkům nevydání 

stanoviska včetně jeho institucionálních, 

právních, politických, finančních 

a mezinárodních důsledků. Komise by 

měla zohlednit jakýkoli postoj vyjádřený 

Radou do tří měsíců po předložení věci. 

V řádně odůvodněných případech může 

Komise při předložení věci stanovit kratší 

lhůtu. Evropský parlament by měl být 
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stanovit kratší lhůtu. o výsledku předložení věci Radě co 

nejdříve informován. 

Odůvodnění 

V zájmu demokracie je důležité, aby byl o závěrech předložení věci Radě informován 

Evropský parlament. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Transparentnost hlasování 

zástupců členských států na úrovni 

odvolacího výboru by se měla zvýšit 

a mělo by být zveřejněno hlasování 

zástupců jednotlivých členských států. 

(11) Měla by se zvýšit transparentnost 

celého poradního a přezkumného 

postupu, a to jak na úrovni výborů, tak na 

úrovni odvolacího výboru, mimo jiné co se 

týče informací o průběhu hlasování 

zástupců členských států. Hlasování 

jednotlivých členských států by mělo být 

zveřejněno a mělo by je doprovázet 

odůvodnění, ať už půjde o hlasování pro, 

proti nebo zdržení se hlasování. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Za účelem posílení 

transparentnosti, zlepšení informování 

evropských občanů a zvýšení jejich důvěry 

v rozhodovací proces Unie by měly 

Komise a členské státy vypracovat 

společné sdělení o hodnocení rizik, 

zejména pokud jde o citlivá témata, a 

o rozhodovacích procesech Unie 

a rozdělení pravomocí mezi oficiálními 

vědeckými subjekty v rámci Unie, 

agenturami a orgány Unie a členskými 

státy. 
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Odůvodnění 

Cílem tohoto návrhu je posílit důvěru evropských občanů v rozhodovací proces Unie. Pro 

tento účel jsou zásadně důležité rozsáhlé informační kampaně. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) No 182/2011 

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud odvolací výbor nevydá žádné 

stanovisko podle čl. 6 odst. 3 druhého 

pododstavce, může předseda rozhodnout, 

že odvolací výbor svolá další zasedání na 

ministerské úrovni. V takových případech 

vydá odvolací výbor stanovisko do tří 

měsíců ode dne původního předložení věci. 

Pokud odvolací výbor nevydá žádné 

stanovisko podle čl. 6 odst. 3 druhého 

pododstavce, může předseda rozhodnout, 

že odvolací výbor svolá při nejbližší 

možné příležitosti další zasedání na vhodné 

politické úrovni, jako je úroveň 

ministerská. V takových případech vydá 

odvolací výbor stanovisko do tří měsíců 

ode dne původního předložení věci. 

 Komise může ve výjimečných a řádně 

odůvodněných případech rozhodnout, že 

lhůtu stanovenou v tomto odstavci zkrátí. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

Nařízení (EU) No 182/2011 

Čl. 6 – odst. 3 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Pokud odvolací výbor nevydá 

žádné stanovisko, může Komise postoupit 

věc Radě a požádat ji o stanovisko 

s uvedením jejích názorů a orientace 

ohledně širších důsledků nevydání 

stanoviska včetně institucionálních, 

právních, politických a mezinárodních 

důsledků. Komise zohlední jakýkoli postoj 

vyjádřený Radou do tří měsíců po 

předložení věci. V řádně odůvodněných 

3a. Pokud odvolací výbor nevydá 

žádné stanovisko, může Rada vydat na 

žádost Komise stanovisko k širším 

důsledkům nevydání stanoviska včetně 

institucionálních, právních, politických 

a mezinárodních důsledků. Komise 

zohlední jakýkoli postoj vyjádřený Radou 

do tří měsíců po předložení věci. V řádně 

odůvodněných případech může Komise při 

předložení věci stanovit kratší lhůtu. 
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případech může Komise při předložení věci 

stanovit kratší lhůtu. 

O výsledku předložení věci Radě je co 

nejdříve informován Evropský parlament. 

Odůvodnění 

V zájmu demokracie je důležité, aby byl o závěrech předložení věci Radě co nejdříve 

informován Evropský parlament. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Nařízení (EU) No 182/2011 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) výsledky hlasování, které v případě 

odvolacího výboru zahrnují hlasy 

vyjádřené zástupci jednotlivých členských 

států;  

e) výsledky hlasování odrážející 

postoj vyjádřený zástupcem každého 

členského státu jak v rámci výborů, tak 

v rámci odvolacího výboru doplněné 

o odůvodnění, ať už jde o hlasování pro, 

proti nebo zdržení se hlasování; 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý legislativní text a vyžaduje technické 

úpravy v celém textu.) 

Odůvodnění 

Je třeba posílit transparentnost, aby se obnovila důvěra evropských občanů v rozhodovací 

proces Unie. Za tímto účelem je nutné zveřejňovat informace o hlasování jak na úrovni 

výborů, tak na úrovni odvolacího výboru, včetně odůvodnění ze strany členských států. 

Členské státy musí přijmout odpovědnost. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Nařízení (EU) No 182/2011 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 3a) V článku 11 se první odstavec 

nahrazuje tímto: 
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V případě, že je základní akt přijímán 

řádným legislativním postupem, Evropský 

parlament nebo Rada mohou Komisi 

kdykoli sdělit, že se domnívají, že návrh 

prováděcího aktu překračuje prováděcí 

pravomoci stanovené v základním aktu. 

V tomto případě Komise návrh 

prováděcího aktu přezkoumá se zřetelem 

k vyjádřeným postojům a informuje 

Evropský parlament a Radu o tom, zda 

hodlá návrh prováděcího aktu ponechat 

beze změn, pozměnit či vzít zpět. 

V případě, že je základní akt přijímán 

řádným legislativním postupem, mohou 

Evropský parlament nebo Rada, které byly 

o prováděcím aktu současně a co nejdříve 

informovány, kdykoli sdělit Komisi, že se 

domnívají, že návrh prováděcího aktu nebo 

opatření překračuje prováděcí pravomoci 

svěřené v základním legislativním aktu 

nebo z jiných důvodů není v souladu 

s právem Unie. V tomto případě Komise 

návrh prováděcího aktu přezkoumá se 

zřetelem k vyjádřeným postojům 

a informuje Evropský parlament a Radu 

o tom, zda hodlá návrh prováděcího aktu 

ponechat beze změn, pozměnit či vzít zpět. 
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