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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je nezbytné zajistit, aby postupy této 
kontroly byly jednoznačné, účinné a 
přiměřené povaze prováděcích aktů a aby 
odrážely institucionální požadavky 
Smlouvy, jakož i získané zkušenosti a 
běžné postupy používané při provádění 
rozhodnutí 1999/468/ES.

(4) Je nezbytné zajistit, aby postupy této 
kontroly byly jednoznačné, transparentní,
účinné a přiměřené povaze prováděcích 
aktů a aby náležitě odrážely nový
institucionální rámec a požadavky 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
jakož i získané zkušenosti a běžné postupy 
používané při provádění rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění v souvislosti s novým institucionálním rámcem, který zavedla Lisabonská smlouva.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Nový institucionální rámec posiluje 
úlohu Evropského parlamentu jako 
spolutvůrce právních předpisů a 
v kontextu řádného legislativního postupu 
přiznává Parlamentu a Radě  
rovnoprávné postavení. V této souvislosti 
je vhodné, aby v případě, že se Evropský 
parlament či Rada domnívá, že návrh 
opatření předložený výboru překračuje 
prováděcí pravomoci svěřené Komisi 
v souladu se základním aktem, bylo možné 
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rovnoprávně zohlednit postoj obou těchto 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh poukazuje na posílenou úlohu Parlamentu jako spolutvůrce právních 
předpisů v novém institucionálním rámci.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V základních aktech, které při 
přijímání prováděcích aktů Komisí 
vyžadují kontrolu členských států, je 
vhodné, aby pro účely takovéto kontroly 
byly ustaveny výbory složené ze zástupců 
členských států, jimž předsedá Komise.

(5) V základních aktech, které vyžadují 
přijetí prováděcích aktů Komisí, je vhodné, 
aby pro účely kontroly prováděné 
členskými státy na základě článku 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie byly 
ustaveny výbory složené ze zástupců 
členských států, jimž předsedá Komise.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek kontroly prováděné členskými státy vyplývá obecně ze Smlouvy, a nikoli ze 
samotných základních aktů.

Pozměňovací návrh 4

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, aby bylo možné 
dosáhnout větší jednotnosti a
předvídatelnosti, pokud jde o povahu
prováděcích aktů, jež mají být přijaty. Tato 
kritéria by však neměla být závazná a 
postup, který se má použít, by měl být 
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určen v základním aktu.

Or. en

Odůvodnění

Volba postupu by měla být ponechána na tvůrci právních předpisů, který se rozhodne na 
základě posouzení jednotlivých případů, čímž získá možnost zvážit pro každý jednotlivý 
legislativní akt možné důsledky vyplývající z povahy zvoleného postupu. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přezkumný postup by se měl vztahovat 
pouze na přijetí opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je provádění 
základních aktů, a zvláštních opatření, 
která mohou mít významný dopad. Tento 
postup by měl umožnit kontrolu ze strany 
členských států tak, aby opatření nebylo 
možno přijmout, nejsou-li v souladu se 
stanoviskem výboru, vyjma ve velmi 
mimořádných situacích, kdy by Komise 
měla mít možnost přijmout a uplatňovat 
opatření po omezenou dobu navzdory 
zápornému stanovisku. Komise by měla 
mít možnost přezkoumat návrh opatření v 
případě, pokud výbor nezaujme žádné 
stanovisko, s přihlédnutím k názorům 
vyjádřeným ve výboru.

(9) Přezkumný postup by měl být případně 
použit, přijímají-li se opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je provádění 
základních aktů, a zvláštní opatření, která 
mají zásadní důsledky, včetně těch, jež se 
týkají rozpočtu. Tento postup by měl 
umožnit kontrolu ze strany členských států 
tak, aby opatření nebylo možno přijmout, 
nejsou-li v souladu se stanoviskem výboru, 
vyjma ve velmi mimořádných situacích, 
kdy by Komise měla mít možnost přijmout 
a uplatňovat opatření po omezenou dobu 
navzdory zápornému stanovisku. Komise 
by měla mít možnost přezkoumat návrh 
opatření v případě, pokud výbor nezaujme 
žádné stanovisko, s přihlédnutím k 
názorům vyjádřeným ve výboru.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit nezávaznou povahu postupů a současně vyhradit přezkumný postup (který 
svěřuje více pravomocí členským státům) pro případy významnějších opatření.
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Pozměňovací návrh 6

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 informovány o jakékoli činnosti výborů 
a souvisejících dokumentech současně 
s výbory, a to za stejných podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zachováno právo Parlamentu na včasné a řádně předkládané informace.

Pozměňovací návrh 7

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. V zájmu zajištění přechodu mezi 
režimem stanoveným v rozhodnutí 
1999/468/ES a tímto nařízením se použije 
přechodný systém, považují-li 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 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. Tímto 
přechodným systémem není dotčeno právo 
tvůrce právních předpisů na volbu 
postupu pro jakékoli budoucí legislativní 
akty.

Or. en



PA\817582CS.doc 7/11 PE441.308v02-00

CS

Odůvodnění

Jakýkoli proces přizpůsobování by měl být považován za přechodný a neměl by zasahovat do 
práv tvůrce právních předpisů rozhodovat o tom, jaké akty a postupy v budoucnosti stanoví.

Pozměňovací návrh 8

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, jimiž se řídí postupy a způsoby
kontroly, které se použijí v případech, kdy 
právně závazný akt Unie (dále jen 
„základní akt“) svěří prováděcí pravomoci 
Komisi, jsou-li pro jeho provedení 
nezbytné jednotné podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení znění článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přezkumný postup se může vztahovat 
pouze na přijetí:

2. Aniž je dotčen odstavec 1, použije se
případně přezkumný postup, přijímají-li se 
prováděcí opatření obecného významu a 
zvláštní opatření mající zásadní důsledky, 
včetně těch, jež se týkají rozpočtu.

a) prováděcích opatření obecného 
významu;

b) ostatních prováděcích opatření 
týkajících se:
i) společné zemědělské a společné 
rybářské politiky;
ii) životního prostředí, zabezpečení a 
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bezpečnosti nebo ochrany zdraví nebo 
bezpečnosti osob, zvířat nebo rostlin;
iii) společné obchodní politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U všech ostatních prováděcích opatření 
a u prováděcích opatření uvedených 
v odstavci 2 v případě, považuje-li se to za 
vhodné, se použije poradní postup.

3. Aniž je dotčen odstavec 2, použije se 
poradní postup, kdykoli se to považuje za 
vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Probíhá-li hlasování ve výboru, 
předseda nehlasuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K informacím uvedeným v 
odstavci 1 má přístup Evropský parlament 
a Rada.

2. Evropský parlament a Rada jsou 
informovány o jakékoli činnosti výborů a 
obdrží informace uvedené v odstavci 1 
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současně s výbory, a to za stejných 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Kontrolní pravomoci Evropského 

parlamentu a Rady
Pokud se Evropský parlament nebo Rada 
domnívá, že návrh opatření, který byl 
v souladu s článkem 294 Smlouvy o 
fungování Evropské unie předložen 
výboru, přesahuje prováděcí pravomoci 
uvedené v základním aktu, sdělí tuto 
skutečnost Komisi a Komise návrh 
opatření znovu přezkoumá.  Po zvážení 
této námitky může Komise v rámci lhůty 
probíhajícího postupu předložit výboru
nový návrh opatření, pokračovat v 
projednávání nebo předložit Evropskému 
parlamentu a Radě návrh vycházející ze 
Smlouvy o fungování Evropské unie.
Komise informuje Evropský parlament, 
Radu a výbor o opatřeních, která má 
v úmyslu přijmout, a o důvodech pro 
přijetí těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tvůrci právních předpisů by měli mít i nadále právo vyjádřit námitky proti jakémukoli 
opatření přijímanému na základě legislativního aktu.



PE441.308v02-00 10/11 PA\817582CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10

Úprava stávajících základních aktů Přechodná ustanovení

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odkazy na články 7 a 8 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 8 tohoto nařízení.

d) odkazy na články 7 a 8 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
články 8 a 8a tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přechodným systémem uvedeným 
v odst. 1 písm. a) až c) není dotčeno právo 
tvůrce právních předpisů na volbu 
postupu pro jakékoli budoucí legislativní 
akty.

Or. en
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