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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I – Návrh Komise

Komise zahájila kodifikaci nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání 
statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech 
kromě severního Atlantiku. Nové nařízení mělo nahradit různé akty, které jsou do něj 
začleněny (příloha VII tohoto návrhu nařízení).

Mezitím bylo rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi1 pozměněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES2, 
které zavedlo regulativní postup s kontrolou.

Aby se tento nový postup mohl použít pro akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, 
které již jsou v platnosti, musí být tyto akty upraveny podle platných postupů v souladu se 
společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise3 ze dne 17. července 2006 
týkajícím se rozhodnutí 2006/512/ES.

Je proto třeba přepracovat kodifikované znění nařízení (EHS) č. 2597/95 s cílem zapracovat 
změny nezbytné pro jeho přizpůsobení novému postupu projednávání ve výborech.

II – Všeobecné souvislosti

Podmínky uplatňování regulativního postupu s kontrolou byly definovány v novém článku 5a
pozměněného rozhodnutí 1999/468/EHS: základní právní akt musí být přijat postupem 
spolurozhodování a musí svěřovat Komisi pravomoc přijímat „opatření obecného významu, 
jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků daného právního aktu, a to
i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky“ (dále 
jen „kvazilegislativní opatření“). 

Ve společném prohlášení z července 2006 se EP, Rada a Komise shodly na prvním seznamu 
základních právních aktů, jež je třeba přizpůsobit regulativnímu postupu s kontrolou  
(prioritní úprava). 

Dne 23. listopadu 2007 Komise přijala sdělení týkající se obecné úpravy podle regulativního 
postupu s kontrolou (KOM(2007)740 v konečném znění), v němž určila 225 právních aktů, 
jež je rovněž třeba přizpůsobit a které jsou obsaženy ve třech seznamech: seznam 1 („obecný 
seznam“) – 156 právních aktů, jež budou přizpůsobeny formou pozměňovacích nařízení, tzv. 
„omnibusů“4; seznam 2 („akty, u nichž probíhá kodifikace“) – 23 právních aktů, jejichž 
přizpůsobení se provede podle stupně procesu kodifikace buď změnou právních předpisů 
nebo přeměnou kodifikovaného návrhu na návrh přepracovaný; seznam 3 („seznam aktů, jež 
je třeba přizpůsobit“) – tyto akty budou buď přizpůsobeny v rámci podstatné změny
                                               
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 
2 Rozhodnutí, které vstoupilo v platnost dne 23. 7. 2006 (Úř.věst. L 200, 22.7.2006, s. 11). 
3 Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.
4 Viz dokumenty KOM(2007)0741, KOM (2007)0824 a KOM(2007)0822, jimž se často přezdívá 1., 2. a 3. 
„omnibus“.
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základního aktu, jež překročí rámec aspektů spadajících čistě do postupu projednávání 
ve výborech, nebo nebude nutná, protože daný akt bude zrušen.

III – Připomínky zpravodaje

Tento legislativní návrh Komise je součástí výše uvedeného seznamu 2 a využívá metodu 
přepracování1.

Dne 12. prosince 2007 Konference předsedů rozhodla, že příslušným výborem pro 
přizpůsobení stávajících právních aktů novému postupu projednávání ve výborech bude 
Výbor pro právní záležitosti a jednotlivé specializované výbory budou přidruženými výbory, 
které vypracují stanovisko. 

Podle stanoviska poradní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise2

ze dne 29. ledna 2008 návrh Komise neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm 
byly jako takové označeny; navíc, co se týče nezměněných ustanovení předchozích aktů, které 
obsahují tyto věcné změny, Komise se podle uvedeného stanoviska omezuje na prostou 
kodifikaci stávajícího znění, aniž by prováděla obsahové změny.

Poradní skupina dále ve svém stanovisku poukazuje na určité technické úpravy, které jsou 
nutné, aby návrh odpovídal pravidlům kodifikace. Navrhovatel se domnívá, že by bylo 
vhodné tyto technické úpravy provést. Rozhodnutí o této otázce nicméně přísluší Výboru pro 
právní záležitosti.

Pokud jde o navrhované věcné změny (viz články 2 a 5 a body odůvodnění 1, 6 a 7), 
navrhovatel má za to, že se omezují na návrhy uceleného a správného přizpůsobení novému 
regulativnímu postupu s kontrolou.

Tento nový postup odpovídá dávným požadavkům EP na posílení kontrolních pravomocí EP 
při uplatňování právních aktů přijatých postupem spolurozhodování. EP bude moci vyjádřit 
nesouhlas s přijetím plánovaných kvazilegislativních opatření3 ve lhůtách a za podmínek 
stanovených v odstavcích 3 a 4 nového článku 5a pozměněného rozhodnutí 1999/468/EHS, 
bude-li mít za to, že tato opatření překračují prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu 
nebo že nejsou v souladu s cílem nebo obsahem základního aktu nebo že nerespektují zásadu 
subsidiarity či proporcionality.

******

                                               
1 Přijetí nového právního aktu, který v jediném textu sjednocuje podstatné změny předchozího aktu a jeho 
nezměněná ustanovení.
2 Vytvořené v souladu s interinstitucionální dohodou o systematičtějším využívání metody přepracování 
právních aktů ze dne 28. listopadu 2001 (Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1).
3 Zejména s úpravou seznamu statistických rybolovných oblastí a jejich dalšího rozdělení i s úpravou seznamu 
druhů.
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Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby navrhl 
schválení návrhu Komise.



PE402.573v02-00 6/6 AD\715126CS.doc

CS

POSTUP

Název Statistiky nominálních odlovů v určitých oblastech kromě severního 
Atlantiku (Přepracované znění)

Referenční údaje KOM(2007)0760 – C6-0443/2007 – 2007/0260(COD)

Příslušný výbor JURI

Výbor, který zaujal stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

PECH
19.2.2008

Navrhovatel
       Datum jmenování

Philippe Morillon
19.12.2007

Datum přijetí 3.4.2008

Výsledek závěrečného hlasování +:
–:
0:

26
0
0

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Luis Manuel Capoulas Santos, 
Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim 
Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, 
Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez 
Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Catherine 
Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis 
Visser

Náhradník(ci) přítomný(í) při 
závěrečném hlasování

Ole Christensen, Josu Ortuondo Larrea, Raül Romeva i Rueda, Thomas 
Wise

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) 
přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ilda Figueiredo, Willem Schuth


	715126cs.doc

