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Pozměňovací návrh 16
Cristian Silviu Buşoi

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 výboru, aniž by 
měl právo účastnit se hlasování 
o návrzích prováděcích opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Louis Grech

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 rozhodnutí 1999/468/ES by 
měly být zachovány pro účely stávajících 
základních aktů, které odkazují na 
uvedený článek.

(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 uvedených v článcích 290 
a 291 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. V zájmu zajištění přechodu mezi 
režimem stanoveným v rozhodnutí 
1999/468/ES a tímto nařízením by se až do 
zmíněného přizpůsobení měly postupy 
stanovené v tomto rozhodnutí dočasně 
používat v případech, kdy stávající právní 
předpisy odkazují na postupy stanovené 
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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.

Or. en

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 přijímat prováděcí 
akty ve smyslu článku 291 Smlouvy o fungování EU. Tento argument pomíjí skutečnost, že 
mohou existovat prováděcí pravomoci, které spadají do kategorie aktů v přenesené pravomoci 
(článek 290 Smlouvy o fungování EU), i když nepodléhají regulativnímu postupu s kontrolou. 
Každé přizpůsobení stávajících právních předpisů by se proto mělo provádět případ od 
případu.

Pozměňovací návrh 18
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise by měla přezkoumat 
stávající acquis communautaire a v krátké 
době předložit potřebné legislativní 
návrhy na jeho přizpůsobení ustanovením 
Lisabonské smlouvy, zejména článkům 
290 a 291 Smlouvy o fungování EU. 

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení stávajícího acquis communautaire pravidlům pro akty v přenesené pravomoci 
a prováděcí opatření by mělo být provedeno co nejdříve a na základě individuálního 
posouzení. 
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Pozměňovací návrh 19
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud má Evropský parlament nebo 
Rada v úmyslu předložit námitky 
k návrhu opatření v souladu s článkem 
6a, měly by tak učinit s přihlédnutím 
k naléhavosti prováděcích opatření, 
a nebránit tak opatřením Komise pro 
účely uvedené v první větě odstavce 5. 
Z tohoto důvodu předloží Evropský 
parlament a Rada své námitky ve stejné 
lhůtě, jakou má k dispozici výbor k přijetí 
svého stanoviska.
V takovém případě Komise neprodleně 
upraví své prováděcích opatření 
s přihlédnutím k námitkám Evropského 
parlamentu nebo Rady a přijme je. 
Komise informuje o změnách Evropský 
parlament a Radu. Pokud námitky stále 
přetrvávají, Komise opatření zruší 
a předloží výboru nové opatření, jakmile 
naléhavé okolnosti uvedené v odstavci 5 
přestanou existovat.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení čl. 6a by mohlo být překážkou pro schopnost Komise přijmout naléhavá opatření, 
a proto by je měl Evropský parlament a Rada využívat rozumně s přihlédnutím k naléhavosti 
záležitosti a při dodržení stejné lhůty jako výbor. Lhůta pro použití článku 6a je nutná, 
protože jinak by byla výjimka z odstavce 3 neúčinná.
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Pozměňovací návrh 20
Cristian Silviu Buşoi

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 
maximálně tři zástupce, kteří se schůzí 
zúčastní. Zástupci Evropského 
parlamentu se však v žádném případě 
neúčastní rozhodování o stanovisku, které 
má výbor přijmout. Co nejdříve podají 
zprávu o výsledcích jednání příslušnému 
parlamentnímu výboru.

Or. en

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. 
Ti jsou pouze zástupci, nikoli členové výboru, a proto se neúčastní případných hlasování.

Pozměňovací návrh 21
Louis Grech

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

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.
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Or. en

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 přijímat prováděcí 
akty ve smyslu článku 291 Smlouvy o fungování EU. Tento argument pomíjí skutečnost, že 
mohou existovat prováděcí pravomoci, které spadají do kategorie aktů v přenesené pravomoci 
(článek 290 Smlouvy o fungování EU), i když nepodléhají regulativnímu postupu s kontrolou. 
Každé přizpůsobení stávajících právních předpisů by se proto mělo provádět případ od 
případu.

Pozměňovací návrh 22
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí 1999/468/ES se zrušuje. Rozhodnutí 1999/468/ES se od 1. prosince 
2010 zrušují.

Or. de

Odůvodnění

V důsledku druhé věty článku 12 by jinak vznikla právní mezera. Odkaz na rozhodnutí 
o postupu projednávání ve výborech 1999/438/ES v základních právních aktech by byl 
v období mezi vstupem tohoto nařízení v platnost a zahájením automatického přizpůsobení 
podle článku 10 bezpředmětný.

Pozměňovací návrh 23
Louis Grech

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Přizpůsobení stávajících aktů
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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 uvedeným 
v článcích 290 a 291 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Komise pravidelně 
předkládá Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o pokroku v tomto 
přezkoumávání. V případě potřeby připojí 
k této zprávě legislativní návrh.
_____________
*Dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

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 přijímat prováděcí 
akty ve smyslu článku 291 Smlouvy o fungování EU. Tento argument pomíjí skutečnost, že 
mohou existovat prováděcí pravomoci, které spadají do kategorie aktů v přenesené pravomoci 
(článek 290 Smlouvy o fungování EU), i když nepodléhají regulativnímu postupu s kontrolou. 
Každé přizpůsobení stávajících právních předpisů by se proto mělo provádět případ od 
případu.

Pozměňovací návrh 24
Louis Grech

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 
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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, použije se 
článek 8 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 článku 1 vztahují na veškeré 
stávající výbory.

Or. en

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 přijímat prováděcí 
akty ve smyslu článku 291 Smlouvy o fungování EU. Tento argument pomíjí skutečnost, že 
mohou existovat prováděcí pravomoci, které spadají do kategorie aktů v přenesené pravomoci 
(článek 290 Smlouvy o fungování EU), i když nepodléhají regulativnímu postupu s kontrolou. 
Každé přizpůsobení stávajících právních předpisů by se proto mělo provádět případ od 
případu.


