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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rozvojová spolupráce zahrnuje velký počet aktů Evropské unie (rozhodnutí o financovaní) 
přijatých na základě rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech. Výroční zprávy 
generálního tajemníka Evropské komise ukazují, že za poslední tři roky (2006–2008) přijala 
Evropská komise v této oblasti 795 prováděcích opatření. 

Tato opatření se většinou přijímají podle řídícího postupu stanoveného v článku 4 rozhodnutí 
ES/1999/468 (komitologie). 

Podle Výboru pro rozvoj nebyl tento postup uspokojivý, a proto bylo ještě v rámci staré 
Smlouvy navrženo, aby byla rozhodnutí o nástrojích vnějších vztahů přijímána regulativním 
postupem s kontrolou.

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se současná ustanovení o postupu projednávání ve 
výborech budou muset nahradit akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty podle článků 
290 a 291 Smlouvy o fungování EU.

V současné době probíhají obtížná jednání s Komisí a spolutvůrcem právních předpisů, 
jejichž deklarovaným cílem je, aby Výbor pro rozvoj uplatňoval na finanční nástroje vnějších 
vztahů ustanovení Smlouvy o aktech v přenesené pravomoci (článek 290).

Výbor pro rozvoj proto nemůže souhlasit s automatickou změnou současného řídícího 
postupu na přezkumný postup.

Je nanejvýš důležité připomenout, že na politiku rozvojové spolupráce se vztahuje řádný 
legislativní postup, což znamená, že Evropský parlament a Rada jsou jako tvůrci právních 
předpisů na stejné úrovni. Evropský parlament by proto měl v případě aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů vykonávat veškeré související kontrolní pravomoci. Zejména 
by si měl zachovat stávající práva (právo kontroly, demokratickou kontrolu, přístup
k informacím) a možnost posílit je po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

Jedním z možných opatření k zajištění rovnocenného postavení Evropského parlamentu je 
umožnit zástupcům Evropského parlamentu účast na jednáních výborů zástupců členských 
států.

Kromě toho by Evropský parlament a Rada měly mít možnost vznést námitky vůči návrhu 
prováděcího opatření, které by bylo v rozporu se aktem Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
pro výkon prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi v souladu s článkem 
291 Smlouvy o fungování Evropské unie

Odůvodnění

Navrhované nařízení se bude vztahovat na veškerý výkon prováděcích pravomocí v souladu
s článkem 291 Smlouvy o fungování EU, a nikoli jen na kontrolu. Kromě toho by měl mít 
Parlament jako spolutvůrce právních předpisů stejné postavení jako Rada.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Smlouva o fungování Evropské unie 
nyní vyžaduje, aby Evropský parlament
a Rada stanovily pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(3) Smlouva o fungování Evropské unie 
nyní vyžaduje, aby Evropský parlament
a Rada stanovily pravidla a obecné zásady 
pro výkon prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 1.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je nezbytné zajistit, aby postupy této 
kontroly byly jednoznačné, účinné
a přiměřené povaze prováděcích aktů a aby 
odrážely institucionální požadavky 

(4) Je nezbytné zajistit, aby postupy 
kontroly byly jednoznačné, účinné
a přiměřené povaze prováděcích aktů a aby 
odrážely institucionální požadavky 
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Smlouvy, jakož i získané zkušenosti
a běžné postupy používané při provádění 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Smlouvy, stejné postavení Evropského 
parlamentu a Rady se zřetelem na 
všechny akty přijímané řádným 
legislativním postupem, jakož i získané 
zkušenosti a běžné postupy používané při 
provádění rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Objasnění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je třeba stanovit kritéria s cílem určit
postup, jenž se použije při přijímání 
prováděcích aktů. V zájmu dosažení větší 
jednotnosti a k zajištění, aby byly procesní 
požadavky přiměřené povaze prováděcích 
aktů, jež mají být přijaty, by tato kritéria 
měla být závazná.

(8) Aniž by byl dotčen postup, jenž se 
použije při přijímání prováděcích aktů, 
který je stanoven v základním aktu, 
přezkumný postup by se měl v zásadě 
používat při přijímání obecných 
prováděcích opatření, v jejichž případě 
jsou zapotřebí jednotné podmínky.

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda se použije poradní postup, který poskytuje více pravomocí Komisi, 
nebo přezkumný postup, v jehož rámci mají větší pravomoci členské státy, by mělo být 
ponecháno na spolutvůrci právních předpisů základního aktu.

Pozměňovací návrh 5

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 

(9) Přezkumný postup by měl umožnit 
kontrolu 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 



PE441.193v02-00 6/14 AD\818840CS.doc

CS

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.

zápornému stanovisku. Komise by měla 
mít možnost přezkoumat návrh opatření
v případě, pokud výbor nezaujme žádné 
stanovisko, s přihlédnutím k názorům 
vyjádřeným ve výboru.

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda se použije poradní postup, který poskytuje více pravomocí Komisi, 
nebo přezkumný postup, v jehož rámci mají větší pravomoci členské státy, by mělo být 
ponecháno na spolutvůrci právních předpisů základního aktu.

Pozměňovací návrh 6

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.

vypouští se

Pozměňovací návrh 7

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 prováděcích aktů Komisí podléhalo 
kontrole členských států.

Odůvodnění

Objasnění.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přezkumný postup se může vztahovat
pouze na přijetí:

2. Přezkumný postup se v zásadě vztahuje
na přijetí obecných prováděcích opatření,
v jejichž případě jsou zapotřebí jednotné 
podmínky.

a) prováděcích opatření obecného 
významu; 
b) ostatních prováděcích opatření 
týkajících se:
i) společné zemědělské a společné 
rybářské politiky;
ii) životního prostředí, zabezpečení
a bezpečnosti nebo ochrany zdraví nebo 
bezpečnosti osob, zvířat nebo rostlin;
iii) společné obchodní politiky.

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda se použije poradní postup, který poskytuje více pravomocí Komisi, 
nebo přezkumný postup, v jehož rámci mají větší pravomoci členské státy, by mělo být 
ponecháno na spolutvůrci právních předpisů základního aktu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U všech ostatních prováděcích opatření
a u prováděcích opatření uvedených
v odstavci 2 v případě, považuje-li se to za 
vhodné, se použije poradní postup.

vypouští se

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda se použije poradní postup, který poskytuje více pravomocí Komisi, 
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nebo přezkumný postup, v jehož rámci mají větší pravomoci členské státy, by mělo být 
ponecháno na spolutvůrci právních předpisů základního aktu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Námitky vůči návrhu prováděcích 

opatření
Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznesou námitku vůči návrhu prováděcích 
opatření, o jehož přijetí se uvažuje a jenž 
byl předložen výboru v souladu se 
základním aktem přijatým podle článku 
294 Smlouvy o fungování EU, na základě 
toho, že tato opatření by neodpovídala 
základnímu aktu, Komise znovu návrh 
opatření přezkoumá.
Komise může tento návrh prováděcích 
opatření, vůči nimž Evropský parlament 
nebo Rada vznesla námitku, stáhnout 
nebo předložit nový návrh, který zohlední 
připomínky Evropského parlamentu
a Rady.

Odůvodnění

Právo kontroly, které v současné době požívá Evropský parlament, by mělo být zachováno. 
Do nařízení by proto měl být zahrnut článek 8 rozhodnutí 99/468.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stanoviska zástupců členských států
a jejich důvody,
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Odůvodnění

Stanoviska zástupců členských států se zpřístupní Evropskému parlamentu (všechna zasedání 
EP a schůze výborů jsou veřejné).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K informacím uvedeným v odstavci 1 
má přístup Evropský parlament a Rada.

2. K informacím uvedeným v odstavci 1 
má rovnocenný přístup Evropský 
parlament, Rada a členské státy. Za tímto 
účelem obdrží Evropský parlament a Rada 
všechny informace uvedené v odstavci 1 
ve stejnou dobu a za stejných podmínek 
jako členové výborů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje podmínky zasílání informací na základě příslušných ustanovení 
meziinstitucionální dohody ze dne 3. června 2008.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zástupci Evropského parlamentu mají 
přístup na schůze výborů jako 
pozorovatelé.

Odůvodnění

Pozorovatelé z Evropského parlamentu se mohou účastnit schůzí výborů (všechna zasedání 
EP a schůze výborů jsou veřejné).
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9
Zrušení rozhodnutí 1999/468/ES 

vypouští se

Rozhodnutí 1999/468/ES se zrušuje. 
Účinky článku 5a zrušeného rozhodnutí 
jsou zachovány pro účely stávajících 
základních aktů, které na něj odkazují.

Odůvodnění

Rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech se bude až do přijetí rozhodnutí
o uplatňování článku 290 (akty v přenesené pravomoci) na finanční nástroje vnějších vztahů
i nadále používat jen omezeně.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 10

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:

vypouští se

a) odkazy na článek 3 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 4 tohoto nařízení;
b) odkazy na články 4 a 5 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 5 tohoto nařízení;
c) odkazy na článek 6 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 6 tohoto nařízení;
d) odkazy na články 7 a 8 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 8 tohoto nařízení.
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2. Články 3 a 7 tohoto nařízení se vztahují 
na veškeré stávající výbory.

Odůvodnění

Automatické přizpůsobení, které navrhla Komise, by oslabilo pravomoci Evropského 
parlamentu. To by bylo možné povolit po dosažení dohody o uplatňování článku 290 (akty
v přenesené pravomoci) na finanční nástroje vnějších vztahů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Přizpůsobení stávajících aktů

Komise se zavazuje, že do 31. prosince 
2010 přezkoumá platné právní předpisy 
Unie a předloží potřebné legislativní 
návrhy na jejich uvedení v soulad
s ustanoveními Lisabonské smlouvy, 
zejména s články 290 a 291 Smlouvy
o fungování EU. 

Odůvodnění

Automatické přizpůsobení, které navrhla Komise, by oslabilo pravomoci Evropského 
parlamentu. To by bylo možné povolit po dosažení dohody o uplatňování článku 290 (akty
v přenesené pravomoci) na finanční nástroje vnějších vztahů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b
Omezení přizpůsobení

Článek 10 tohoto nařízení se nevztahuje 
na:
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 
2006, kterým se zřizuje finanční nástroj 
pro rozvojovou spolupráci1;
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006
o obecných ustanoveních o zřízení 
evropského nástroje sousedství
a partnerství2;
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 
2006, kterým se zřizuje nástroj stability3;
nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 
2006 o zřízení nástroje pro financování 
podpory demokracie a lidských práv ve 
světě4;
nařízení Rady (EURATOM) č. 300/2007 
ze dne 19. února 2007, kterým se zřizuje 
nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné 
bezpečnosti5;
nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 
21. prosince 2006, kterým se zřizuje 
finanční nástroj pro spolupráci
s průmyslovými a jinými zeměmi
a územími s vysokými příjmy6;
nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 
17. července 2006, kterým se zřizuje 
nástroj předvstupní pomoci (NPP)7;
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1337/2008 ze dne 16. prosince 
2008, kterým se zřizuje nástroj rychlé 
reakce na rostoucí ceny potravin
v rozvojových zemích8;
rozhodnutí Rady 2006/526/ES ze dne 
17. července 2006 o vztazích mezi 
Evropským společenstvím na jedné straně
a Grónskem a Dánským královstvím na 
straně druhé9;
nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci10.
_____________________
1 Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
2 Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1.
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3 Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 1.
4 Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 1.
5 Úř. věst. L 81, 22.3.2007, s. 1.
6 Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 41.
7 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82.
8 Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 62.
9 Úř. věst. L 208, 29.7.2006, s. 28.
10 Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1.

Odůvodnění

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 12 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 tohoto nařízení se použije ode 
dne 1. prosince 2010.

vypouští se

Odůvodnění

Důsledek vypuštění článku 10.
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