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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

V tomto návrhu Komise předložila čtyři pozměňovací návrhy k nařízení (EU) č. 182/20111 

(nařízení o postupu rozhodování ve výborech), které se zabývají situací, kdy se během 

postupu rozhodování ve výborech odvolacímu výboru nepodaří vydat stanovisko k návrhu 

prováděcího aktu Komise. Konkrétně se navrhuje: 

• odstranit z výpočtu kvalifikované většiny v odvolacím výboru hlasy členů, kteří se 

zdrželi hlasování.  Rozhodnutí odvolacího výboru by bylo platné pouze tehdy, pokud 

by prostá většina členských států byla účastnícími se členy; 

• umožnit odvolacímu výboru uspořádat další schůzi na úrovni ministrů; 

• poskytnout možnost, aby Komise v případě, že odvolací výbor nevydá žádné 

stanovisko, předala záležitost Radě, která se vyjádří k dané věci i širším dopadům; 

• zveřejnit záznam hlasování členských států v odvolacím výboru. Cílem tohoto 

opatření je zvýšit transparentnost postupu rozhodování ve výborech. 

Navrhovaná opatření se týkají pouze postupů na úrovni odvolacího výboru v případech, kdy 

není vydáno žádné stanovisko. Prakticky se návrh týká pouze přibližně 2 % všech návrhů 

prováděcích aktů předložených výborům. 

Pokud jde o společnou obchodní politiku, která spadá do působnosti Výboru pro mezinárodní 

obchod (INTA), postup projednávání ve výborech zahrnuje 14 výborů (v roce 20152) a 

většina přijatých prováděcích aktů se týká oblasti nástrojů na ochranu obchodu, tj. 

antidumpingových a vyrovnávacích opatření (pro ilustraci: v roce 2015 se z celkem 58 

přijatých prováděcích aktů v oblasti společné obchodní politiky týkalo 52 nástrojů na ochranu 

obchodu). Nařízení o postupu projednávání ve výborech začalo uplatňovat opatření týkající se 

nástrojů na ochranu obchodu až od února 2014, po přijetí nařízení (EU) č. 37/20143. Od té 

doby byl postup odvolacího výboru pro opatření v oblasti nástrojů na ochranu obchodu 

zahájen pouze jednou, v únoru 2017, v souvislosti s případem „solárních panelů“4. 

Výbor INTA je rovněž příslušným výborem pro prováděcí akty přijímané v dalších oblastech, 

jako je makrofinanční pomoc třetím zemím nebo vnější aspekty cel. 

Zpravodaj celkově vítá návrh Komise. Příklady ze současné praxe ukazují, že by měly být 

zavedeny přesnější mechanismy pro zvýšení jistoty a transparentnosti ohledně postojů 

členských států zaujímaných v rámci postupu rozhodování ve výborech. Mělo by se však 

zajistit, aby postupy projednávání ve výborech na úrovni odvolacího výboru či při postoupení 

na úroveň Rady negativně neovlivnily přijímání nezbytných opatření v oblasti nástrojů na 

ochranu obchodu, která se často ocitají pod velkým časovým tlakem. 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a 

obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 

55, 28.2.2011, s. 13–18).  
2 Zpráva Komise o činnosti výborů v roce 2015, COM(2016)772 final ze dne 5.12.2016. 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014 ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění některá 

nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (Úř. věst. L 18, 

21.1.2014, s. 1–51). 
4 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové 

clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) 

pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 

odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní 

přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 131–207). 
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Obecně by zpravodaj rád zdůraznil, že postupy v Evropské unii musí být optimalizovány a 

prováděny časově efektivně. Je velmi důležité, aby EU dostála svým slibům, cílům a 

závazkům v době rostoucí celosvětové hospodářské soutěže, aby mohla zůstat 

konkurenceschopná a určovat normy týkající se jejích vysokých hospodářských, sociálních a 

environmentálních cílů. 

Proto zpravodaj navrhuje, aby bylo pro schůze odvolacího výboru (na ministerské úrovni i pro 

úvodní schůzi) a postoupení věci Radě stanoveno, že v případech, kdy základní právní akty 

stanoví pevný časový rámec pro ukončení postupů, by Komise vždy měla mít možnost tyto 

lhůty zkrátit. 

Navrhuje rovněž stanovit konkrétní časovou lhůtu, v níž mohou Evropský parlament a Rada 

vykonávat své právo kontroly. Tato časová lhůta existovala předtím, než bylo přijato stávající 

nařízení o postupu projednávání ve výborech, a zpravodaj považuje za nešťastné, že nebyla 

začleněna do současného nařízení. Proto by tato změna stávajícího nařízení o postupu 

projednávání ve výborech měla být chápána jako dobrá příležitost zavést časovou lhůtu, která 

by poskytla Evropskému parlamentu větší jistotu, že bude moci vykonávat své právo 

kontroly. Pro naléhavé případy by rovněž měly být stanoveny vhodné výjimky, neboť v 

žádném případě není záměrem omezovat účinnost systému projednávání ve výborech. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Pokud legislativní akty Unie 

stanoví, že Komise provádí vyšetřování na 

základě stížnosti podané fyzickou nebo 

právnickou osobou, jako je tomu v 

případě antidumpingových a 

vyrovnávacích řízení, požaduje se po 

Komisi, aby přijala rozhodnutí v 

konkrétních lhůtách a s ohledem na 

zjištění, k nimž se dospělo během 

vyšetřování. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 
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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 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, kromě 

případů, kdy musí být dodrženy lhůty 

stanovené v příslušných základních 

aktech, jako je tomu v případě 

antidumpingových a vyrovnávacích 

opatření. Aby bylo zajištěno, že postupy v 

odvolacím výboru nepovedou ke 

zpožděním, měla by mít Komise rovněž 

možnost zkrátit v řádně odůvodněných 

případech lhůty, do nichž musí odvolací 

výbor stanovisko vydat. 

 

Pozměňovací návrh  3 

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 

stanovit kratší lhůtu. 

(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 

stanovit kratší lhůtu. Kratší lhůta by se 

měla použít v případech, kdy je Komise 

vázána lhůtami stanovenými v 

příslušných základních aktech, jako je 
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tomu v případě antidumpingových a 

vyrovnávacích opatření. Evropský 

parlament by měl mít možnost vyjádřit ve 

stanovených lhůtách své stanovisko. 

Odůvodnění 

Právo kontroly Evropského parlamentu je ohroženo, pokud Komise při vydávání prováděcího 

aktu nevyčká na lhůtu poskytnutou Parlamentu k vyjádření jeho stanoviska, jako se stalo v 

některých nedávných antidumpingových případech. Tato zásada by měla být dodržena 

nezávisle na tom, že se Komise může v řádně odůvodněných případech rozhodnout urychlit 

příslušné postupy. 

 

Pozměňovací návrh  4 

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) Transparentnost hlasování zástupců 

členských států na úrovni výborů a 

odvolacího výboru by se měla zvýšit a 

mělo by být zveřejněno hlasování zástupců 

jednotlivých členských států. 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 182/2011 

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 5 

 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 (-1) V čl. 3 odst. 7 se pátý pododstavec 

nahrazuje tímto: 

Předseda stanoví datum konání zasedání 

odvolacího výboru v úzké spolupráci se 

členy výboru, aby mohly členské státy a 

Komise zajistit zastoupení na příslušné 

úrovni. Do 1. dubna 2011 svolá Komise 

první zasedání odvolacího výboru, aby 

mohl přijmout svůj jednací řád. 

„Předseda stanoví datum konání zasedání 

odvolacího výboru v úzké spolupráci se 

členy výboru, aby mohly členské státy a 

Komise zajistit zastoupení na nejvyšší 

příslušné úrovni.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs) 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 182/2011 

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) V čl. 3 odst. 7 se doplňuje nový 

šestý pododstavec, který zní: 

(1) V čl. 3 odst. 7 se doplňují nové 

pododstavce, které znějí:  

„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 další zasedání na 

ministerské úrovni. V takových případech 

vydá odvolací výbor stanovisko do tří 

měsíců ode dne původního předložení věci, 

jak je stanoveno v třetím pododstavci 

tohoto odstavce. Komise případně 

odvolacímu výboru stanoví kratší lhůtu s 

cílem dodržet lhůty stanovené v 

příslušných základních aktech. 

 Komise může v řádně odůvodněných 

případech rozhodnout, že stanoví kratší 

lhůtu, než jsou lhůty uvedené v tomto 

odstavci.“ 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 182/2011 

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 (1a) V čl. 5 odst. 5 se druhý 

pododstavec nahrazuje tímto: 

Komise vede konzultace s členskými státy. 

Nejdříve 14 dní a nejpozději jeden měsíc 

od konání zasedání výboru informuje 

Komise členy výboru o výsledcích těchto 

konzultací a předloží návrh prováděcího 

„Komise vede konzultace s členskými 

státy. Nejdříve 10 dní a nejpozději 21 dní 

od konání zasedání výboru informuje 

Komise členy výboru o výsledcích těchto 

konzultací a předloží návrh prováděcího 
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aktu odvolacímu výboru. Odchylně od čl. 3 

odst. 7 se zasedání odvolacího výboru 

uskuteční nejdříve 14 dní a nejpozději 

jeden měsíc od předložení návrhu 

prováděcího aktu. Odvolací výbor vydá 

stanovisko v souladu s článkem 6. Lhůtami 

stanovenými v tomto odstavci není dotčena 

povinnost dodržovat lhůty stanovené v 

příslušných základních aktech. 

aktu odvolacímu výboru. Odchylně od čl. 3 

odst. 7 se zasedání odvolacího výboru 

uskuteční nejdříve 10 dní a nejpozději 21 

dní od předložení návrhu prováděcího 

aktu. Odvolací výbor vydá stanovisko v 

souladu s článkem 6. Lhůtami stanovenými 

v tomto odstavci není dotčena povinnost 

dodržovat lhůty stanovené v příslušných 

základních aktech. Komise o stanovisku 

odvolacího výboru informuje Evropský 

parlament.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs) 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 182/2011 

Čl. 6 – odst. 3a – pododstavec 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vkládá se nový odstavec 3a, který 

zní: 

b) vkládá se nový odstavec 3a, který 

zní: 

„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 případech může Komise při 

předložení věci stanovit kratší lhůtu.“ 

„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 případech může Komise při 

předložení věci stanovit kratší lhůtu. 

Komise případně stanoví kratší lhůtu s 

cílem dodržet lhůty stanovené v 

příslušných základních aktech.“ 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Nařízení (EU) č. 182/2011 
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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, které v případě, 

že výbor nevydá žádné stanovisko, nebo v 

případě odvolacího výboru zahrnují hlasy 

vyjádřené zástupci jednotlivých členských 

států; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 182/2011 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) V článku 11 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „Evropský Parlament a Rada mají jeden 

měsíc na to, aby poskytly vyjádření podle 

prvního odstavce, a to počínaje dnem 

obdržení konečného návrhu prováděcího 

aktu v jazykových verzích předložených 

příslušnému výboru. Časová lhůta 

jednoho měsíce se nepoužije v naléhavých 

případech nebo v případě prováděcích 

aktů vztahujících se ke každodenním 

administrativním otázkám a/nebo 

majících pouze omezenou dobu platnosti.“ 

Odůvodnění 

Právo Evropského parlamentu na kontrolu nelze účinně provádět, není-li známa časová lhůta 

pro výkon tohoto práva. Časová lhůta pro právo na kontrolu v délce jednoho měsíce 

existovala v předchozím rámci pro postup projednávání ve výborech na základě rozhodnutí 

1999/468//ES a byla stanovena v interinstitucionální dohodě mezi EP a Komisí o postupech 

projednávání ve výborech z roku 2008. Tato časová lhůta by měla být stanovena ve stávajícím 

nařízení č. 182/2011. 
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