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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 
záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že přenesení pravomocí na Komisi není jen čistě technickou záležitostí, ale 
může zahrnovat i politicky citlivé otázky, které jsou pro občany EU a pro spotřebitele 
velmi důležité, jako je povolování zdravotních a výživových tvrzení, potravinářských 
přídatných látek a aktivních chemických látek, označování potravin, definice nápojů 
a potravin a fungování systému EU pro obchodování s emisemi (ETS);

2. zdůrazňuje, že přenesení pravomocí je pro Parlament coby spolutvůrce právních předpisů 
volbou, kterou by měl pečlivě zvažovat případ od případu, neboť musí chránit svá výsadní 
práva a zajistit transparentnost, jednotu a právní jistotu při tvorbě právních předpisů EU;

3. připomíná, že „z ustanovení článků 290 a 291 Smlouvy je zjevné, že akty v přenesené 
pravomoci a prováděcí akty plní různé potřeby a nemohou proto být vzájemně 
zaměnovány“1;

4. trvá na tom, že v souvislosti s jakýmikoliv úpravami právních aktů po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost by se ta opatření, která dříve podléhala regulativnímu postupu 
s kontrolou, měla jednoznačně stát akty v přenesené pravomoci, nikoli prováděcími akty, 
neboť akty v přenesené pravomoci jsou určeny přesně ke stejnému účelu jako opatření, 
která byla dříve přijímána regulativním postupem s kontrolou (přijímání opatření 
s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktů, 
které nejsou podstatné), s výjimkou zvláště opodstatněných případů; domnívá se, že tato 
odůvodnění by měla být posuzována v rozumné lhůtě s ohledem na lhůty stanovené 
v legislativních postupech;

5. ostře kritizuje Radu za to, že se systematicky a za každou cenu snaží nepoužívat v nové 
legislativě akty v přenesené pravomoci a dokonce zasahuje do konsolidace 
předlisabonských předpisů tím, že opatření, na které se dříve vztahoval regulativní postup 
s kontrolou, převádí při polisabonských úpravách na prováděcí akty; vyzývá Radu, aby 
dodržovala ustanovení Smlouvy, pokud jde o jednoznačně odlišný charakter aktů 
v přenesené pravomoci;

6. domnívá se, že zatímco v některých případech může být vhodným řešením nepřenášet na 
Komisi pravomoci týkající se některých nepodstatných prvků, ale naopak ponechat změny 
těchto prvků v řádném legislativním postupu, neboť tak jsou zachovány výsadní 
pravomoci Rady i Parlamentu, nebylo by takové rozhodnutí vhodné v jiných případech, 
kdy by bylo nepřiměřené povaze nepodstatných prvků, které mají být změněny, a de facto 
by bránilo provedení změn, které by mohly být důležité;

7. domnívá se, že za účelem posílení pozice zpravodajů při legislativních jednáních by měl 
být častěji uplatňován článek 37a jednacího řádu; zdůrazňuje, že je plně na uvážení 
zákonodárce, aby rozhodl, které z prvků základního právního aktu, jež nejsou podstatné, 

                                               
1 Příručka o aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech, GŘ IPOL, únor 2013, strana 16
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mají být upraveny přenesením pravomocí na Komisi a které mají být i nadále upravovány 
na legislativní úrovni; je toho názoru, že politicky významné prvky, jako například unijní 
seznamy nebo registry výrobků či látek, by měly i nadále zůstat nedílnou součástí 
základního právního aktu, případně ve formě příloh; zdůrazňuje, že v zájmu právní jistoty 
je třeba vyvarovat se vytváření samostatných seznamů;

8. žádá generálního tajemníka, aby vypracoval studii o výsledcích legislativních jednání 
mezi Parlamentem a Radou, na nichž se projednávala otázka aktů v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktů, s cílem poskytnout zpravodajům a jiným účastníkům budoucích 
jednání pokyny a vodítka ohledně osvědčených postupů;

9. zastává názor, že současná praxe Komise v souvislosti s předáváním a uchováváním aktů 
v přenesené pravomoci a pořadů jednání a dokumentů týkajících se přípravných schůzí je 
méně rozvinutá než u prováděcích opatření a nelze ji považovat za přiměřený 
mechanismus ve smyslu společné dohody o aktech v přenesené pravomoci; vyzývá 
Komisi, aby co nejdříve zajistila přinejmenším stejnou úroveň poskytování informací 
a transparentnosti jako u stávajícího rejstříku postupu projednávání ve výborech;

10. je toho názoru, že současná úprava týkající se dohledu nad akty v přenesené pravomoci je 
neadekvátní a neměla by být omezena pouze na návrhy aktů; požaduje, aby byl článek 11 
nařízení o aktech v přenesené pravomoci pozměněn tak, aby měl Parlament (v zásadě 
a s výjimkou aktů přijatých z důvodu naléhavosti) právo kontrolovat prováděcí akty do 
jednoho měsíce od jejich přijetí.
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