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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
v souladu s článkem 291 Smlouvy
o fungování Evropské unie

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přezkumný postup by se měl vztahovat 
pouze na přijetí opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je provádění 
základních aktů, a zvláštních opatření, 
která mohou mít významný dopad. Tento
postup by měl umožnit kontrolu ze strany 
členských států tak, aby opatření nebylo 
možno přijmout, nejsou-li v souladu se 
stanoviskem výboru, vyjma ve velmi 
mimořádných situacích, kdy by Komise 
měla mít možnost přijmout a uplatňovat 
opatření po omezenou dobu navzdory 
zápornému stanovisku. Komise by měla 
mít možnost přezkoumat návrh opatření
v případě, pokud výbor nezaujme žádné 
stanovisko, s přihlédnutím k názorům 
vyjádřeným ve výboru.

(9) Přezkumný postup by měl poskytnout 
metodu kontroly, která členským státům 
umožní zajistit, aby opatření nebylo možno 
přijmout, nejsou-li v souladu se 
stanoviskem výboru nebo pokud výbor 
stanovisko nevydá. Ve velmi mimořádných 
situacích, které budou definovány
v základním aktu, by však Komise měla 
mít možnost přijmout a uplatňovat opatření 
po omezenou dobu, během níž by měla 
opatření předložit členským státům ke 
kontrole. Komise by měla mít možnost 
přezkoumat návrh opatření s přihlédnutím
k názorům vyjádřeným ve výboru.
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Odůvodnění

Rozhodnutí, zda využít poradní postup nebo přezkumný postup, by mělo být ponecháno na 
zákonodárci v základním právním aktu. Není-li žádné stanovisko vydáno nebo je-li stanovisko 
záporné, Komise by měla být oprávněna uplatňovat opatření po omezenou dobu, což by jí 
poskytlo čas změnit svůj původní návrh.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve všech ostatních případech je 
nutno použít poradní postup, považuje-li 
se za nejvhodnější.

(10) Poradní postup by se měl použít
v případech, na něž se nevztahuje 
přezkumný postup.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Evropský parlament nebo Rada 
mohou Komisi kdykoli sdělit, že návrh 
prováděcího aktu přesahuje rámec 
prováděcích pravomocí uvedených
v základním aktu. V takovém případě 
by Komise měla návrh příslušného 
opatření přezkoumat a informovat 
Evropský parlament a Radu o krocích, 
které hodlá přijmout, a o důvodech, které
k tomu vedou.

Odůvodnění

Jak bylo stanoveno již v článku 8 rozhodnutí o projednávání návrhů ve výborech, měl by mít 
každý ze spoluzákonodárců právo kontroly, aby mohl Komisi sdělit, že se domnívá, že návrh 
prováděcího aktu přesahuje rámec prováděcích pravomocí uvedených v základním 
legislativním aktu.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, který se použije
v případech, kdy právně závazný akt Unie 
(dále jen „základní akt“) vyžaduje, aby 
přijetí závazných prováděcích aktů Komisí 
podléhalo kontrole členských států.

Toto nařízení stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, který se použije
v případech, kdy právně závazný akt Unie 
(dále jen „základní akt“) vyžaduje jednotné 
podmínky provádění a požaduje, aby 
přijetí takových prováděcích aktů Komisí 
podléhalo kontrole členských států.

Odůvodnění

Mělo by se jasně uvést, že podle článku 291 Smlouvy o fungování EU je na Parlamentu
a Radě, aby stanovily, za jaké situace jsou k provedení aktů přijatých řádným legislativním 
postupem zapotřebí jednotné podmínky a v jakém případě mají být prováděcí pravomoci 
svěřeny Komisi, a rozhodly, jaký druh kontroly ze strany členských států se vztahuje na výkon 
prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Základní akt může podle druhu
dotyčných prováděcích opatření stanovit 
použití přezkumného postupu nebo 
poradního postupu.

1. Základní akt může s ohledem na povahu
a dopad dotyčných prováděcích opatření 
stanovit použití poradního postupu nebo 
přezkumného postupu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li návrh opatření v souladu se 
stanoviskem výboru, Komise tato opatření 
nepřijme. Předseda může předložit výboru 
návrh opatření k dalšímu projednávání 

3. Není-li návrh opatření v souladu se 
stanoviskem výboru nebo pokud výbor 
stanovisko nevydá, Komise tato opatření 
nepřijme. Předseda může předložit výboru 
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nebo předložit pozměněnou verzi návrhu 
opatření.

návrh opatření k dalšímu projednávání 
nebo předložit pozměněnou verzi návrhu 
opatření.

Odůvodnění

Záporné stanovisko nebo žádné stanovisko by měly mít stejné důsledky a měly by vést
k dalšímu jednání ve výboru před případným přijetím opatření.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Není-li zaujato žádné stanovisko, může 
Komise návrh opatření přijmout. Pokud 
Komise návrh opatření nepřijme, může 
předseda výboru předložit pozměněnou 
verzi návrhu opatření.

vypouští se

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 3.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda neprodleně předloží opatření 
uvedená v odstavci 2 příslušnému výboru, 
aby si vyžádal jeho stanovisko v souladu
s postupem stanoveným v základním aktu.

3. Předseda okamžitě předloží opatření 
uvedená v odstavci 2 příslušnému výboru, 
aby si vyžádal jeho stanovisko, a to do 
jednoho měsíce, v souladu s postupem 
stanoveným v základním aktu.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Námitka proti návrhu prováděcích 

opatření
Evropský parlament nebo Rada mohou 
Komisi kdykoli sdělit, že se domnívají, že 
návrh prováděcího aktu přesahuje rámec 
prováděcích pravomocí stanovených
v základním aktu.
Komise může s ohledem na důvody této 
námitky a ve lhůtě platné pro probíhající 
postup předložit výboru nový návrh 
opatření nebo předložit Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na základě 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Odůvodnění

Současná kontrolní pravomoc Evropského parlamentu by měla být zachována. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stručné zápisy spolu se seznamy orgánů
a subjektů, ke kterým náleží osoby určené 
členskými státy, aby je zastupovaly,

b) zápisy spolu se seznamy orgánů
a subjektů, ke kterým náleží osoby určené 
členskými státy, aby je zastupovaly,

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K informacím uvedeným v odstavci 1 2. K informacím má rovnocenný přístup 



PE441.294v02-00 8/10 AD\820472CS.doc

CS

má přístup Evropský parlament a Rada. Evropský parlament, Rada a členské státy.
Obdrží všechny informace uvedené
v odstavci 1 ve stejnou dobu a za stejných 
podmínek jako členové výborů.

Odůvodnění

Objasňuje způsoby předávání informací v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 
3. června 2008.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud základní akty přijaté před 
vstupem tohoto nařízení v platnost stanoví 
výkon prováděcích pravomocí Komisí
v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, 
použijí se tato pravidla:

1. Dokud nebudou přizpůsobeny základní 
akty přijaté před vstupem tohoto nařízení
v platnost a v případě, že tyto akty stanoví 
výkon prováděcích pravomocí Komisí
v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, 
použijí se tato pravidla:

a) odkazy na článek 3 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na
článek 4 tohoto nařízení;

a) pokud základní akt odkazuje na článek 
3 rozhodnutí 1999/468/ES, použije se 
poradní postup uvedený v článku 4 tohoto 
nařízení;

b) odkazy na články 4 a 5 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 5 tohoto nařízení;

b) pokud základní akt odkazuje na články 
4 a 5 rozhodnutí 1999/468/ES, použije se 
přezkumný postup uvedený v článku 5
tohoto nařízení;

c) odkazy na článek 6 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na
článek 6 tohoto nařízení;

c) pokud základní akt odkazuje na článek 
6 rozhodnutí 1999/468/ES, použije se
článek 6 tohoto nařízení;

d) odkazy na články 7 a 8 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 8 tohoto nařízení.

d) pokud základní akt odkazuje na články 
7 a 8 rozhodnutí 1999/468/ES, platí článek 
8 tohoto nařízení;

Odůvodnění

Je nutné jasně uvést, že dočasné opatření stanovené v článku 10 návrhu je pouze technickým 
řešením, které nemá vliv na nezbytné přizpůsobení právních předpisů EU v jednotlivých 
případech.
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