
AD\818982CS.doc PE441.007v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2010/0051(COD)

3. 6. 2010

STANOVISKO
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla 
a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí
(KOM(2010)0083 – C7-0073-/2010 – 2010/0051(COD))

Navrhovatel: Louis Grech



PE441.007v02-00 2/13 AD\818982CS.doc

CS

PA_Legam



AD\818982CS.doc 3/13 PE441.007v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Možnost přijímat prováděcí akty je zakotvena v článku 291 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU), který stanoví, že jsou-li pro provedení právně závazných aktů Unie nezbytné 
jednotné podmínky, může tvůrce právních předpisů svěřit prováděcí pravomoci Komisi.

V případech, kdy je uplatňován řádný legislativní postup, mimo jiné pokud jde o svěření 
prováděcích pravomocí Komisi, dává Lisabonská smlouva Parlamentu a Radě rovné 
postavení. Je proto zvláště důležité zachovat kontrolní pravomoc, již v současné době 
zaručuje Parlamentu článek 8 rozhodnutí Rady 1999/468/ES, a zajistit spolutvůrcům právních 
předpisů možnost vznést proti návrhu opatření námitku. Parlament by měl mít rovněž zaručen 
přístup na schůze výborů; také je třeba zaručit některá zlepšení, co se týče informací 
poskytovaných Parlamentu a Radě (např. programy jednání s dostatečným předstihem, zápisy 
ze schůzí, podrobné hlasovací seznamy).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 předem stanovily pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.

Odůvodnění

Sladění se zněním článku 291 SFEU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Pozměňovací návrh

(4a) Kdykoli se uplatňuje řádný 
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legislativní postup, zejména pokud jde 
o svěření prováděcích pravomocí Komisi, 
je důležité zajistit, aby měl Evropský 
parlament stejné postavení jako Rada.

Odůvodnění

Podle Lisabonské smlouvy je mimořádně důležité zajistit, aby měl Evropský parlament stejné 
postavení jako Rada, pokud se jedná o svěření prováděcích pravomocí v případech, kdy byl 
základní akt přijat řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Evropský parlament a Rada by měly 
být pravidelně informovány o činnosti 
výborů.

(12) Evropský parlament a Rada by měly 
být pravidelně a v plném rozsahu
informovány o činnosti výborů. Pokud je 
to považováno za nezbytné pro výkon jeho 
kontrolních pravomocí, Evropskému 
parlamentu by měla být poskytnuta 
možnost účastnit se schůzí výborů, aniž by 
se účastnil hlasování o návrzích 
prováděcích opatření.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozhodnutí 1999/468/ES by mělo být
zrušeno. V zájmu zajištění přechodu mezi 
režimem stanoveným v rozhodnutí 
1999/468/ES a tímto nařízením se veškeré 
odkazy ve stávajících právních předpisech
na postupy stanovené v uvedeném 
rozhodnutí s výjimkou regulativního 
postupu s kontrolou stanoveného v 
článku 5a uvedeného rozhodnutí považují 
za odkazy na příslušné postupy stanovené 
v tomto nařízení. Účinky článku 5a 

(14) Rozhodnutí 1999/468/ES by mělo být 
zrušeno. Odkazy ve stávajících základních 
aktech na postupy stanovené v uvedeném 
rozhodnutí by měly být v co nejkratší 
době, v každém případě nejpozději do …*, 
přizpůsobeny novým pravidlům 
o přenesených a prováděcích 
pravomocích stanovených v článcích 290 
a 291 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. V zájmu zajištění přechodu mezi 
režimem stanoveným v rozhodnutí 
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rozhodnutí 1999/468/ES by měly být 
zachovány pro účely stávajících 
základních aktů, které odkazují na 
uvedený článek.

1999/468/ES a tímto nařízením by se až do 
zmíněného přizpůsobení měly postupy 
stanovené v tomto nařízení dočasně 
používat v případech, kdy stávající právní 
předpisy odkazují na postupy stanovené 
v uvedeném rozhodnutí s výjimkou 
regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného v článku 5a, který by se měl 
dočasně nadále používat.
_____________

*Dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Zdá se, že mechanismus „automatického přizpůsobení“ stanovený v článcích 9 a 10 vychází 
z nesprávného předpokladu, že všechny prováděcí pravomoci, na které se v současné době 
vztahuje postup projednávání ve výborech, s výjimkou regulativního postupu s kontrolou musí 
být po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost považovány za pravomoci k přijímání 
prováděcích aktů ve smyslu článku 291 SFEU. Tento argument pomíjí skutečnost, že mohou 
existovat prováděcí pravomoci, které spadají do kategorie aktů v přenesené pravomoci 
(článek 290 SFEU), i když nepodléhají regulativnímu postupu s kontrolou. Každé 
přizpůsobení stávajících právních předpisů by se proto mělo provádět případ od případu.

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, aby –
jsou-li pro provedení právně závazných 
aktů Unie nezbytné jednotné podmínky –
přijetí těchto závazných prováděcích aktů 
Komisí podléhalo kontrole členských států.

Odůvodnění

Sladění se zněním článku 291 SFEU. 

Pozměňovací návrh 6
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li návrh opatření v souladu se 
stanoviskem výboru, Komise tato opatření 
přijme, ledaže se objevily mimořádné 
okolnosti nebo nové prvky, které 
odůvodňují nepřijetí opatření. V těchto 
případech může předseda předložit výboru 
nový návrh opatření, jež mají být přijata.

2. Je-li návrh opatření v souladu se 
stanoviskem výboru, Komise – aniž je 
dotčen článek 6a – tato opatření přijme, 
ledaže se objevily mimořádné okolnosti 
nebo nové prvky, které odůvodňují 
nepřijetí opatření. V těchto případech může 
předseda předložit výboru nový návrh 
opatření, jež mají být přijata.

Odůvodnění

Sladění s vložením nového článku 6a.

Pozměňovací návrh 7

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.

4. Není-li zaujato žádné stanovisko, může 
Komise – aniž je dotčen článek 6a – návrh 
opatření přijmout. Pokud Komise návrh 
opatření nepřijme, může předseda výboru 
předložit pozměněnou verzi návrhu 
opatření.

Odůvodnění

Sladění s vložením nového článku 6a.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odstavce 3 může Komise 
přijmout návrh opatření, jež nejsou v 
souladu se stanoviskem výboru, pokud by 

5. Odchylně od odstavce 3 může Komise –
aniž je dotčen článek 6a – přijmout návrh 
opatření, jež nejsou v souladu se 
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jejich urychlené nepřijetí vedlo k 
významnému narušení trhů nebo k 
ohrožení bezpečnosti osob nebo finančních 
zájmů Unie.

stanoviskem výboru, pokud by jejich 
urychlené nepřijetí vedlo k významnému 
narušení trhů nebo k ohrožení bezpečnosti 
osob nebo finančních zájmů Unie.

Odůvodnění

Sladění s vložením nového článku 6a.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejsou-li v případě přezkumného 
postupu opatření v souladu se stanoviskem 
výboru podle čl. 5 odst. 3, Komise zruší 
opatření přijatá podle odstavce 2.

4. Nejsou-li v případě přezkumného 
postupu opatření v souladu se stanoviskem 
výboru podle čl. 5 odst. 3, Komise zruší 
opatření přijatá podle odstavce 2 tohoto 
článku.

Odůvodnění

Má zlepšit znění návrhu a zabránit nejasnostem.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Sledování Komise při výkonu prováděcích 

pravomocí prováděné Evropským 
parlamentem a Radou

Pokud se Evropský parlament nebo Rada 
domnívají, že by návrh opatření, o jehož 
přijetí se uvažuje a jenž byl předložen 
výboru v souladu se základním aktem 
přijatým podle článku 294 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, nebyl v souladu 
se základním aktem, vznesou v tomto 
směru námitku a Komise návrh opatření 
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znovu přezkoumá. Komise může 
s ohledem na důvody této námitky a ve 
lhůtě platné pro probíhající postup buď 
předložit výboru nový návrh opatření, 
anebo předložit Evropskému parlamentu 
a Radě návrh na základě Smlouvy o 
fungování Evropské unie.
Komise informuje Evropský parlament, 
Radu a výbor o krocích, které má 
v úmyslu v tomto ohledu podniknout, 
a o tom, jaké k nim má důvody.

Odůvodnění

Parlamentu by měla zůstat zachována kontrolní pravomoc, kterou v současné době zaručuje 
článek 8 rozhodnutí o komitologii (rozhodnutí 1999/468/ES).

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) programy jednání schůzí, a) programy jednání schůzí výborů, jež 
jsou k dispozici s přiměřeným předstihem 
před schůzemi,

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby programy jednání byly k dispozici s dostatečným předstihem, 
a Parlament tak byl co nejdříve informován o návrzích opatření, které se budou na schůzi 
projednávat, a mohl si připravit další kroky.

Pozměňovací návrh 12

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) stručné zápisy spolu se seznamy orgánů 
a subjektů, ke kterým náleží osoby určené 
členskými státy, aby je zastupovaly, 
a jakékoli další zápisy z jednání, jež jsou 
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k dispozici,

Odůvodnění

Je třeba, aby bylo možné nahlédnout nejen do stručných zápisů, ale i do zápisů z jednání 
(možnost požádat o přístup k zápisům z jednání je zakotvena v interinstitucionální dohodě 
mezi Evropským parlamentem a Komisí (2008/C 143/01)).

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výsledky hlasování, d) podrobné výsledky hlasování včetně 
odůvodnění hlasování jednotlivých 
členských států,

Odůvodnění

Je důležité znát důvody hlasování proti nebo zdržení se hlasování, neboť by mohly být dobrým 
indikátorem případných problémů spojených s návrhem opatření.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský parlament má právo účastnit 
se schůzí výborů.
Za tímto účelem Evropský parlament určí 
zástupce, kteří se schůzí zúčastní a co 
nejdříve podají zprávu o výsledcích řízení 
příslušnému parlamentnímu výboru. 
Zástupci Evropského parlamentu se 
nezúčastní hlasování o návrhu 
prováděcích opatření.

Odůvodnění

Je důležité, aby Parlament znal důvody, které vedly ke stanovisku výborů. Je proto lepší, 
pokud Evropský parlament získá informace přímo prostřednictvím svých vlastních zástupců. 
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Ti jsou pouze zástupci, nikoli členové výboru, a proto se neúčastní případných hlasování.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí 1999/468/ES se zrušuje. Rozhodnutí 1999/468/ES se zrušuje 
s účinností od…*.

Účinky článku 5a zrušeného rozhodnutí 
jsou zachovány pro účely stávajících 
základních aktů, které na něj odkazují.

_____________

*Dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Zdá se, že mechanismus „automatického přizpůsobení“ stanovený v článcích 9 a 10 vychází 
z nesprávného předpokladu, že všechny prováděcí pravomoci, na které se v současné době 
vztahuje postup projednávání ve výborech, s výjimkou regulativního postupu s kontrolou musí 
být po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost považovány za pravomoci k přijímání 
prováděcích aktů ve smyslu článku 291 SFEU.  Tento argument pomíjí skutečnost, že mohou 
existovat prováděcí pravomoci, které spadají do kategorie aktů v přenesené pravomoci 
(článek 290 SFEU), i když nepodléhají regulativnímu postupu s kontrolou. Každé 
přizpůsobení stávajících právních předpisů by se proto mělo provádět případ od případu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Přizpůsobení stávajících aktů

9a. Do…* Komise přezkoumá základní 
akty přijaté před vstupem tohoto nařízení 
v platnost s cílem přizpůsobit tyto akty 
novým pravidlům o přenesených a 
prováděcích pravomocích stanovených v 
článcích 290 a 291 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Komise pravidelně podává 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
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pokroku dosaženém v tomto přezkumu. 
V případě potřeby ke zprávám připojí 
legislativní návrh.
_____________
*Dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Zdá se, že mechanismus „automatického přizpůsobení“ stanovený v článcích 9 a 10 vychází 
z nesprávného předpokladu, že všechny prováděcí pravomoci, na které se v současné době 
vztahuje postup projednávání ve výborech, s výjimkou regulativního postupu s kontrolou musí 
být po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost považovány za pravomoci k přijímání 
prováděcích aktů ve smyslu článku 291 SFEU. Tento argument pomíjí skutečnost, že mohou 
existovat prováděcí pravomoci, které spadají do kategorie aktů v přenesené pravomoci 
(článek 290 SFEU), i když nepodléhají regulativnímu postupu s kontrolou. Každé 
přizpůsobení stávajících právních předpisů by se proto mělo provádět případ od případu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úprava stávajících základních aktů Přechodná opatření
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 se v souladu s článkem 9a 
nepřizpůsobí základní akty přijaté před 
vstupem tohoto nařízení v platnost, v nichž
se 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 článek 
7 rozhodnutí 1999/468/ES, použije se 
článek 8 tohoto nařízení;
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da) pokud základní akt odkazuje na 
článek 8 rozhodnutí 1999/468/ES, použije 
se článek 6a tohoto nařízení.

2. Články 3 a 7 tohoto nařízení se vztahují 
na veškeré stávající výbory.

2. Články 3 a 7 tohoto nařízení se pro 
účely odstavce 1 vztahují na veškeré 
stávající výbory.

Odůvodnění

Zdá se, že mechanismus „automatického přizpůsobení“ stanovený v článcích 9 a 10 vychází 
z nesprávného předpokladu, že všechny prováděcí pravomoci, na které se v současné době 
vztahuje postup projednávání ve výborech, s výjimkou regulativního postupu s kontrolou musí 
být po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost považovány za pravomoci k přijímání 
prováděcích aktů ve smyslu článku 291 SFEU. Tento argument pomíjí skutečnost, že mohou 
existovat prováděcí pravomoci, které spadají do kategorie aktů v přenesené pravomoci 
(článek 290 SFEU), i když nepodléhají regulativnímu postupu s kontrolou. Každé 
přizpůsobení stávajících právních předpisů by se proto mělo provádět případ od případu.
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