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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o opatřeních v návaznosti na převod legislativních pravomocí a kontrolu výkonu 
prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států
(2012/2323(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1,

– s ohledem na společnou dohodu o aktech v přenesené pravomoci, která byla schválena 
dne 3. března 2011 Konferencí předsedů,

– s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí2, zejména na bod 15 a přílohu 1 této dohody,

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 5. září 2012 ve věci C-355/10, Parlament 
v. Rada (dosud nezveřejněný), a nerozhodnutou právní věc C-427/12, Komise v. Evropský 
parlament a Rada Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o přenesení zákonodárné pravomoci3,

– s ohledem na dopis předsedy Parlamentu ze dne 8. února 2013 adresovaný předsedovi 
Rady o nedostatečném pokroku v Radě,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro rozvoj, 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova, Výboru pro rybolov a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že na základě Lisabonské smlouvy mají Parlament a Rada 
(„zákonodárce“) možnost svěřit prostřednictvím legislativního aktu („základní akt“) část 
své pravomoci Komisi; vzhledem k tomu, že přenesení pravomoci je citlivý úkon, kdy je 
Komise pověřena výkonem pravomoci, která je podstatou vlastní úlohy zákonodárce; 
vzhledem k tomu, že při úvahách o otázce přenesení pravomoci je proto nutné vždy 
vycházet ze svobody zákonodárce; vzhledem k tomu, že podle ustálené judikatury je 
přijetí základních pravidel upravované oblasti vyhrazeno zákonodárci; vzhledem k tomu, 
že z tohoto důvodu se tato přenesená pravomoc týká pouze doplnění a změn částí 

                                               
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
2 Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
3 Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 6.
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legislativního aktu, které nejsou podstatné; vzhledem k tomu, že výsledkem aktů 
v přenesené pravomoci, které přijímá Komise, jsou nelegislativní akty s obecnou 
působností; vzhledem k tomu, že v základním aktu musí být výslovně stanoven cíl, obsah, 
rozsah a doba trvání přenesené pravomoci a dále podmínky, které se na toto přenesení 
pravomoci vztahují;

B. vzhledem k tomu, že Parlament, Rada a Komise sjednaly v zájmu stanovení praktických 
opatření a dohodnutých upřesnění a preferencí použitelných pro přenesení legislativní 
pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU společnou dohodu o aktech v přenesené 
pravomoci s cílem zajistit bezproblémový výkon přenesené pravomoci a účinnou kontrolu 
této pravomoci ze strany Evropského parlamentu a Rady;

C. vzhledem k tomu, že v souladu se Smlouvami přijmou členské státy veškerá nezbytná 
vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Unie; vzhledem k tomu, 
že jsou-li pro provedení právně závazných aktů Unie nezbytné jednotné podmínky, svěří 
tyto akty prováděcí pravomoci Komisi (a v některých výjimečných případech Radě), jak 
je stanoveno v článku 291 SFEU; vzhledem k tomu, že pokud je v základním aktu 
stanoveno, že přijetí prováděcích aktů Komisí musí podléhat kontrole ze strany členských 
států, měly by tyto akty svěřit Komisi prováděcí pravomoci v souladu s nařízením (EU) 
č. 182/2011; vzhledem k tomu, že Komise učinila v prohlášení připojeném k danému 
nařízení klíčový závazek, jenž spočívá v urychleném přizpůsobení acquis novému 
systému aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, jež má být provedeno do konce 
tohoto legislativního období, včetně základních aktů souvisejících s regulativním
postupem s kontrolou;

D. vzhledem k tomu, že je úkolem zákonodárce stanovit v jednotlivých případech míru 
podrobnosti každého legislativního aktu, a tím i skutečnost, zda je třeba přenést na Komisi 
pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci a rovněž zda bude zapotřebí pravomocí 
k zajištění jednotných podmínek pro provedení daného legislativního aktu; vzhledem 
k tomu, že svěření přenesené nebo prováděcí pravomoci Komisi není nikdy povinné; 
vzhledem k tomu, že svěření těchto pravomocí je třeba zvážit v případech, kdy je 
zapotřebí zaručit flexibilitu a účinnost, které nelze zajistit řádným legislativním postupem; 
vzhledem k tomu, že rozhodnutí o svěření přenesených či prováděcích pravomocí musí 
vycházet z objektivních faktorů, které musí umožnit soudní přezkum přijatého řešení;

E. vzhledem k tomu, že během legislativních jednání o celé řadě dokumentů vyšlo najevo, že 
výklad orgánů je v některých otázkách odlišný; vzhledem k tomu, že parlamentní výbory 
mohou podle článku 37a jednacího řádu v rámci přezkumu návrhu, jenž předpokládá 
přijetí aktů v přenesené pravomoci, požádat Výbor pro právní záležitosti o vypracování 
stanoviska; vzhledem k tomu, že Konference předsedů schválila dne 13. ledna 2012 
společný postup a dne 19. dubna 2012 horizontální přístup, jimiž se mají jednotlivé 
výbory v zájmu sladění rozdílných názorů řídit; vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
Parlament tento společný postup vylepšil tím, že stanoví vlastní kritéria pro uplatňování 
článků 290 a 291 SFEU a bude usilovat o dosažení dohody o těchto kritériích s Radou 
a Komisí;

1. domnívá se, že Parlament by se měl při uplatňování článků 290 a 291 SFEU řídit těmito 
kritérii:
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 O závazné či nezávazné povaze opatření je nezbytné rozhodnout na základě povahy 
a obsahu tohoto opatření; podle článku 290 SFEU lze přenést pouze pravomoc k přijetí 
právně závazných opatření.

 Komise může v legislativních aktech provést změny pouze prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci. Tato skutečnost se vztahuje i na změny příloh, neboť přílohy jsou 
nedílnou součástí legislativního aktu. Nelze doplňovat nové přílohy ani přílohy vypouštět 
s cílem umožnit či zamezit použití aktů v přenesené pravomoci; pokud se zákonodárce 
domnívá, že určitý text by měl být nedílnou součástí základního aktu, může rozhodnout 
o jeho začlenění do přílohy.

 Opatření, která mají úžeji vymezit přesný obsah povinností stanovených v legislativním 
aktu, jsou koncipována tak, aby základní akt doplnila o jiné než podstatné prvky.

 Rozhodne-li se zákonodárce, že opatření vedoucí ke stanovení priorit, cílů či očekávaných 
výsledků nebudou začleněna do samotného legislativního aktu, měla by být tato opatření 
přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

 Opatření, jež mají stanovit (další) podmínky, kritéria nebo požadavky, které musí být 
splněny a jejichž splnění musí být zaručeno členskými státy či jinými osobami nebo 
subjekty, jichž se právní předpis přímo dotýká, změní ze své podstaty obsah daného 
právního předpisu a doplní nová pravidla s obecnou působností. Taková další pravidla 
nebo kritéria lze tudíž stanovit pouze prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.
Naproti tomu pravidla nebo kritéria, která již byla stanovena v základním aktu (nebo 
budou stanoveny aktem v přenesené pravomoci) a nemění podstatu práv či povinností, jež 
z nich vyplývají, ani nevedou k dalším politickým rozhodnutím, lze naopak uplatňovat 
prostřednictvím prováděcích aktů.

 Za určitých okolností je Komise zplnomocněna k přijetí dodatečných závazných pravidel 
s obecnou působností, která mají vliv na podstatu práv či povinností stanovených 
v základním aktu. Taková opatření ze své podstaty doplní opatření stanovená v základním 
aktu a dále upřesní politiku Unie. Tento krok lze provést pouze prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci.

 Opatření, které vymezí, jaký druh informací má být podle základního aktu poskytnut 
(tj. přesný obsah informací), obvykle doplňuje povinnost poskytnout informace a mělo by 
být provedeno prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

 Opatření, kterým se stanoví způsob poskytování informací (tj. formát), obvykle 
nerozšiřuje povinnost poskytnout informace. Takové opatření však umožňuje jednotné 
provádění. Tento krok by tak měl být zpravidla prováděn prostřednictvím prováděcího 
aktu.

 Opatření, jež stanoví postup (tj. způsob plnění či provedení), mohou mít v závislosti na 
svém obsahu, souvislostech a povaze ustanovení základního aktu podobu aktu v přenesené 
pravomoci či prováděcího aktu (nebo dokonce podstatného prvku základního aktu).
Opatření, jež v zájmu zajištění jednotných podmínek pro plnění povinnosti vymezené 
v základním aktu podrobně stanoví postupy, by měla být obvykle prováděcími opatřeními.

 Pokud jde o postupy, může svěření pravomocí k vymezení metod (tj. zejména 
pravidelných a systematických způsobů provádění) nebo metodologie (tj. pravidel k určení 
metod) v závislosti na obsahu či souvislostech stanovit akty v přenesené pravomoci či 
prováděcí akty.

 Akty v přenesené pravomoci by měly být obecně používány tehdy, když základní akt 
ponechává Komisi značný prostor pro jednání podle vlastního uvážení, a tedy doplnění 
legislativního rámce stanoveného v základním aktu.
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 Povolení může být opatřením s obecnou působností. Jedná se např. o případ, kdy se 
rozhodnutí týká povolení či zákazu použití určité látky v potravinách, kosmetických 
přípravcích apod. Takové rozhodnutí má obecnou působnost, neboť se dotýká jakéhokoli 
subjektu, který má zájem danou látku používat. Vychází-li v takovém případě rozhodnutí 
Komise zcela z kritérií stanovených v základním aktu, mělo by se za předpokladu, že 
zákonodárce dané povolení neuvedl jako nedílnou součást základního aktu ve formě 
přílohy, jednat o prováděcí akt; pokud rozhodnutí doplňuje nový normativní obsah, jenž 
má vliv na podstatu práv a povinností, a tím rozšiřuje základní akt o sekundární politickou 
orientaci či politická rozhodnutí, mělo by se jednat o akt v přenesené pravomoci.

 Legislativním aktem lze Komisi svěřit pouze pravomoc přijímat nelegislativní akty 
s obecnou působností. Prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci tudíž nesmí být 
přijímána opatření s individuální působností. Aktem s obecnou působností je akt, který 
stanoví pravidla, jež se mají vztahovat na neurčitý počet subjektů.

 Prováděcí akty by neměly zavádět žádnou další politickou orientaci a pravomoci svěřené 
Komisi by neměly ponechávat žádný významný prostor pro jednání podle vlastního 
uvážení.

 Opatření, která předpokládají dočasný odklon od pravidel stanovených v základním aktu 
a jež mají být uplatňována v konkrétní situaci, za konkrétních a jednoznačně vymezených 
podmínek a po omezenou dobu, nemění ani nedoplňují základní akt. Měla by být proto 
přijímána prostřednictvím prováděcích aktů. Pokud však taková opatření předpokládají 
trvalejší odklon od pravidel stanovených v základním aktu a jdou nad rámec omezené 
doby, měla by být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

2. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby zahájily s Parlamentem jednání v zájmu dosažení 
dohody ohledně výše uvedených kritérií; domnívá se, že dohody lze dosáhnout v rámci 
revize interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, jež by taková 
kritéria zahrnovala;

3. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že Lisabonské smlouvě je po čtyřech letech od 
jejího vstupu v platnost přizpůsobena pouze část acquis; vyzývá Komisi, aby předložila 
veškeré dosud nepředložené návrhy na jeho přizpůsobení; vyzývá předsednictví Rady, aby 
vyvinulo maximální úsilí o dosažení pokroku v rozhovorech o balíčcích právních 
předpisů, s jejichž projednáním v současnosti otálí, včetně návrhů v oblasti zemědělství 
a rybolovu; domnívá se, že článku 290 SFEU by nyní měly být přizpůsobeny alespoň 
všechny případy, na které se dříve vztahoval regulativní postup s kontrolou;

4. vyjadřuje znepokojení nad tím, že ačkoli může být systematické uvádění všech aspektů 
politiky v základním aktu v některých případech vhodným řešením, mohlo by časem vést 
k tomu, že článek 290 SFEU již nebude cenným prostředkem racionalizace legislativního 
procesu, což bylo jeho původním účelem;

5. vybízí své výbory, aby v příslušné oblasti své působnosti důsledně sledovaly využívání 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účelem této zprávy je posoudit uplatňování článků 290 a 291 SFEU v praxi a poskytnout 
zpravodajům několik praktických pokynů, jak přistupovat k aktům v přenesené pravomoci 
a prováděcím aktům. K 18. červenci 2013 obdržel Parlament 69 aktů v přenesené pravomoci 
(4 v roce 2010, 7 v roce 2011, 38 v roce 2012 a prozatím 20 v roce 2013), které zahrnují 64 
nařízení v přenesené pravomoci, 2 směrnice v přenesené pravomoci a 3 rozhodnutí 
v přenesené pravomoci, přičemž žádný ze spolutvůrců právních předpisů dosud nevznesl proti 
aktu v přenesené pravomoci námitku.

Velké naděje spojované v letech 2010 a 2011 se zprávami o přenesení legislativní pravomoci 
a nařízením o prováděcích aktech, k němuž jsem vypracoval zprávu, se však nenaplnily tak, 
jak se původně předpokládalo. Cílem těchto nástrojů je ještě více zlepšit kontrolu spolutvůrců 
sekundárních právních předpisů, a tím i posílit demokratickou legitimitu těchto aktů. Dalším 
cílem je zajistit větší účinnost a další zjednodušení právních předpisů na evropské úrovni.

V rámci přípravy této zprávy byl vytvořen administrativní projektový tým, jehož členy byli 
administrátoři z výborů poskytujících stanovisko a příslušných parlamentních útvarů, a byl 
vypracován pracovní dokument, v němž byly představeny hlavní problémy, které by mohly 
být obecně popsány jako problémy vztahující se ke dvěma různým oblastem:

1. Volba mezi využitím aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů způsobuje 
potíže při mnoha jednáních o nových legislativních návrzích předkládaných Komisí 
a návrzích uvádějících stávající právní předpisy do souladu s Lisabonskou smlouvou.

2. Existuje několik otázek týkajících se přípravy a přijímání aktů v přenesené pravomoci 
a přípravy prováděcích aktů ze strany Komise a jejich zpracování v Evropském 
parlamentu, včetně různých způsobů, jimiž Parlament vykonává své kontrolní 
pravomoci, zapojení odborníků a vytváření účinného a efektivního toku informací 
mezi orgány a v rámci Parlamentu.

Vymezení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a správná a nejvhodnější volba 
ustanovení, která mají být zařazena do základního aktu, jsou otázkami, které jsou již nedílnou 
součástí většiny jednání o legislativních návrzích. Předkládám proto několik praktických 
návrhů, které zaručí výsadní práva Parlamentu a budou pro jeho poslance a zaměstnance 
vodítkem v jejich činnosti a jež zohledňují různé postoje Parlamentu, „horizontální přístup“ 
schválený Konferencí předsedů a pravidelné přezkumy prováděné parlamentními útvary.

Proto je zásadní, aby výbory více využívaly možnosti požádat výbor JURI o stanovisko 
k využívání aktů v přenesené pravomoci podle článku 37a jednacího řádu.

Konečným cílem této zprávy je konsolidovat činnost orgánů EU provedenou jak na správní, 
tak i politické úrovni se zaměřením především na spolutvůrce právních předpisů a Komisi, na 
otázky týkající se využívání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů v posledních 
čtyřech letech a vytvořit podmínky pro zahrnutí těchto otázek do nadcházejícího přezkumu 
interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2003.


