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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o 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))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise (KOM(2010)0083),

– s ohledem na čl. 291 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro zahraniční 
věci, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozvoj, Hospodářského a měnového výboru, 
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru 
pro zahraniční obchod, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro rybolov, Výboru 
pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2 vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

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) 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 v tom smyslu, 
že přezkumný postup se použije pouze 
v případě splnění těchto kritérií.
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Or. en

Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit povahu kritérií, která rozhodují o tom, zda se použije poradní či 
přezkumný postup.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Každý ze spolutvůrců právních předpisů by měl mít právo kontroly, které bylo uvedeno již 
v článku 8 rozhodnutí o projednávání návrhů ve výborech, aby mohl už v rané fázi Komisi 
sdělit, že se domnívá, že návrh prováděcího aktu přesahuje rámec prováděcích pravomocí 
uvedených v základním aktu.

Pozměňovací návrh 3

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 

(14) Rozhodnutí 1999/468/ES by mělo být 
zrušeno a odkazy na postupy stanovené 
v tomto rozhodnutí obsaženém 
ve stávajících základních aktech by měly 
být co nejdříve, nejpozději však 
do 31. prosince 2012, přizpůsobeny novým 
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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.

pravidlům týkajícím se přenesených 
a prováděcích pravomocí stanovených 
v článcích 290 a 291 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Než bude proces 
přizpůsobení aktů ukončen a v zájmu 
zajištění přechodu mezi režimem 
stanoveným v rozhodnutí 1999/468/ES 
a v tomto nařízení, měly by v případě, 
že stávající právní předpisy odkazují 
na postupy stanovené v uvedeném 
rozhodnutí, dočasně platit postupy 
stanovené v tomto nařízení, s výjimkou 
regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného v článku 5a, který by měl 
dočasně platit i nadále.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Výše uvedené přizpůsobení 
by se mělo zabývat především těmi 
politickými oblastmi, na něž se nevztahuje 
článek 251 Smlouvy o založení 
Evropského společenství a pro které nyní 
platí řádný legislativní postup.

Or. en

Odůvodnění

K přednostnímu přizpůsobení ustanovení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 
by mělo dojít v těch oblastech politiky, které nespadaly pod postup spolurozhodování a na něž 
se nyní vztahuje řádný legislativní postup.
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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 uplatňování a požaduje, 
aby přijetí takových závazných 
prováděcích aktů Komisí podléhalo 
kontrole členských států.

Or. en

Odůvodnění

Znění tohoto článku by mělo výslovně odrážet, 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 tím i to, 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. 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, 
Komise návrh opatření nepřijme. Předseda
výboru může předložit výboru k dalšímu 
zvážení návrh opatření nebo pozměněnou 
verzi návrhu opatření.

Or. en

Odůvodnění

Ke schválení prováděcího předpisu podle přezkumného postupu by mělo dojít, pouze pokud 
ho výbor jednoznačně schválí.
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Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise ve stejnou dobu jako členům 
výboru formálně předá Evropskému 
parlamentu a Radě dokumenty uvedené 
v odst. 1 písm. c) a e).

Or. en

Odůvodnění

Zákonodárce by neměl mít přístup pouze k návrhům opatření předloženým výboru, včetně 
jejich pozměněných verzí, a ke konečným verzím navrhovaných opatření, ale měl by být také 
aktivně informován o jejich existenci, jakmile budou k dispozici.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Evropský parlament a Rada mohou 
kdykoli Komisi sdělit, že se domnívají, 
že návrh prováděcího aktu přesahuje 
rámec prováděcích pravomocí uvedených 
v základním aktu. V tomto případě Komise 
přehodnotí návrh příslušného opatření 
a informuje Evropský parlament a Radu 
o krocích, které plánuje přijmout, 
a o důvodech, které k tomu vedou.

Or. en

Odůvodnění

Každý ze spolutvůrců právních předpisů by měl mít právo kontroly, které bylo uvedeno již 
v článku 8 rozhodnutí o projednávání návrhů ve výborech, aby mohl už v rané fázi Komisi 
sdělit, že se domnívá, že návrh prováděcího aktu přesahuje rámec prováděcích pravomocí 
uvedených v základním aktu.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přizpůsobení stávajících aktů
Komise nejpozději do 31. prosince 2012 
přehodnotí základní akty přijaté před 
vstupem tohoto nařízení v platnost s cílem 
přizpůsobit tyto akty novým pravidlům, 
která se vztahují na přenesené a prováděcí 
pravomoci stanovené v článcích 290 a 291 
Smlouvy o fungování EU. Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
pravidelně předkládá zprávu o postupu 
revize. V případě potřeby ke zprávě připojí 
legislativní návrhy. Toto přizpůsobení 
stávajících aktů se týká především těch 
politických oblastí, na něž se nevztahuje 
článek 251 Smlouvy o založení 
Evropského společenství a pro které nyní 
platí řádný legislativní postup.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné jasně říci, že dočasné opatření stanovené v návrhu v článku 10 je pouze technickým 
řešením, které nemá vliv na nezbytné přizpůsobení právních předpisů EU v jednotlivých 
případech. K přednostnímu přizpůsobení ustanovení aktů v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktů by mělo dojít v těch oblastech politiky, které nespadaly pod postup 
spolurozhodování a na něž se nyní vztahuje řádný legislativní postup.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úprava stávajících základních aktů Přechodná opatření vztahující se 
na stávající základní akty

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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: 

Pokud základní akty přijaté před vstupem 
tohoto nařízení v platnost stanoví výkon 
prováděcích pravomocí Komisí v souladu 
s rozhodnutím 1999/468/ES, použijí se, než 
bude ukončeno přizpůsobení základních 
aktů přijatých v souladu s článkem 9a, 
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, platí 
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, 
platí 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, platí 
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;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné jasně říci, že dočasné opatření stanovené v návrhu v článku 10 je pouze technickým 
řešením, které nemá vliv na nezbytné přizpůsobení právních předpisů EU v jednotlivých 
případech.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en 

Odůvodnění

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

Smlouva o fungování Evropské unie zavádí nové rozlišení mezi akty v přenesené pravomoci 
(článek 290 SFEU) a prováděcími akty (článek 291 SFEU). Akty v přenesené pravomoci, 
které mají kvazilegislativní povahu, jsou kontrolovány zákonodárcem Unie případ od případu. 
Parlament v této věci přijal dne 5. května 2010 usnesení („Přenesení zákonodárné 
pravomoci“)1. Prováděcí akty se ve Smlouvě považují za výjimku z pravidla, že za přijetí 
veškerých opatření k provádění právně závazných aktů Unie v rámci vlastních právních 
předpisů odpovídají členské státy. Pokud jsou zapotřebí jednotné podmínky k uplatňování 
právně závazných aktů Unie, jsou prováděcí pravomoci podle této výjimky svěřeny 
na základě příslušného aktu Komisi2, přičemž podléhají mechanizmům, kterými členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.3 Podle řádného legislativního postupu 
nese nyní společnou odpovědnost za stanovení těchto kontrolních mechanizmů Parlament.4

Zpravodaj v zásadě návrh vítá a spatřuje v tomto návrhu zprávy několik bodů, které jsou 
podle jeho mínění pro Parlament velmi významné a které by bylo potřeba zapracovat 
do legislativního textu. 

Za prvé by bylo potřeba jasně stanovit, že automatické přizpůsobení postupů projednávání 
návrhů ve výborech, jak navrhuje Komise v článku 10, je pouze přechodným opatřením, aniž 
by mělo vliv na budoucí přizpůsobení legislativního postupu, tak aby přihlížel ke každému 
konkrétnímu případu. Z praktických důvodů a za účelem zajištění právní jistoty by k tomuto 
přizpůsobení mělo dojít v určitém časovém období, aby byla jasně vidět snaha všech 
zúčastněných orgánů o to, aby se stalo provádění změn právního rámce Unie, jež přinesla 
Lisabonská smlouva, realitou (viz pozměňovací návrh č. 3, 4, 9, 10 a 11).

Za druhé se zpravodaj domnívá, že je velmi důležité poskytovat informace Parlamentu 
a Radě. O tom, zda se použije akt v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty, rozhoduje 
především zákonodárce, který také stanovuje mechanizmy vztahující se na oba tyto režimy 
(v případě prováděcích aktů pomocí návrhu, který je zvažován v tomto případě). Proto musí 
Komise informovat Parlament a Radu o tom, jakým způsobem tuto svou prováděcí pravomoc 
uplatňuje. Návrhy prováděcích aktů (včetně následných aktů, kdy dojde ke změnám 
původního návrhu) se proto musejí aktivně předávat Parlamentu a Radě (viz pozměňovací 
návrh č. 7). V případě, že se jeden ze spolutvůrců právních předpisů bude domnívat, že návrh 
prováděcích opatření překračuje pravomoci, které získala Komise v základním aktu, bude tak 
moci reagovat co nejdříve. Komise by poté měla mít povinnost informovat zákonodárce 
o krocích, které hodlá podniknout s ohledem na informace získané od Parlamentu či Rady, 
a uvést důvody, na nichž se tato opatření zakládají (viz pozměňovací návrh č. 2 a 8).

Za třetí by zpravodaj chtěl ujasnit, do jaké míry se považují kritéria, podle nichž se přistupuje 
k přezkumnému či poradnímu postupu, pro zákonodárce za „závazná“ (viz pozměňovací 
návrh č. 1). 
                                               
1 P7_TA-PROV (2010)0127 A7-0110/2010
2 Čl. 291 odst. 1, 2 a 3 Smlouvy o fungování EU.
3 V některých výjimečných případech (články 24 a 26 EU) může být tato pravomoc svěřena Radě.
4 Čl. 291 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.
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Zpravodaj by chtěl zdůraznit jednoznačné znění Smlouvy, která jasně stanovuje, že se úloha 
zákonodárce neodmyslitelně pojí s tím, aby zjišťoval, zda jsou tyto podmínky splněny. 
V tomto nařízení by se kromě toho mělo stanovit, že některé prováděcí akty nemusejí být 
závazné (viz pozměňovací návrh č. 5).

A konečně se návrh zprávy zabývá otázkou, jaký vliv má na Komisi situace, kdy výbor 
neposkytne své stanovisko (viz pozměňovací návrh č. 6).


