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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Článek 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví rámec pro přijímání 
prováděcích aktů. Čl. 291 odst. 3 konkrétně vyžaduje, aby Parlament a Rada předem stanovily 
formou nařízení pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí.

Automatické přizpůsobení stávajícího poradního, řídícího a regulativního postupu, které jsou 
obsaženy v článcích 3, 4 a 5 stávajícího rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech není 
vhodné. Je třeba důkladně přezkoumat stávající právní předpisy, aby bylo možné stanovit, 
která opatření spadají do působnosti ustanovení týkajících se aktů v přenesené pravomoci 
obsažených v článku 290 SFEU. Komise by měla za tímto účelem předložit vhodné 
legislativní návrhy. Dokud zmíněný důkladný přezkum neproběhne, měly by být pravomoci 
zákonodárce zaručeny příslušnými přechodnými pravidly.

Je třeba chopit se příležitosti odstranit nedostatky stávajících postupů. Je nutné zejména 
zlepšit přístup Parlamentu k informacím o prováděcích postupech. Článek 8 návrhu nařízení 
by proto měl být posílen.

V současné době se prováděcí postupy netýkají pouze navrhování prováděcích aktů. Existují 
totiž případy, ve kterých by měly být zákonodárci známy právě okolnosti neexistence 
prováděcího aktu (např. u postupu kontroly shody článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002, jímž 
se posuzuje potřeba začlenit pravidla IMO do práva Unie). 

V určitých případech byl v rámci rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech Parlamentu 
přístup k informacím poskytnut na základě interinstitucionální spolupráce, přičemž zde hrála 
roli lhůta jednoho měsíce, kdy je možno uplatnit právo kontroly (např. důvěrné postupy, jako 
v případě sestavení „černé listiny“ leteckých dopravců tam, kde se uplatňuje postup 
konsenzuální naléhavosti). Zrušení této lhůty je přijatelné pouze tehdy, bude-li Parlamentu 
zaručen včasný a úplný přístup k informacím. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

být současně se členy výboru plně
informovány o činnosti výborů.

Odůvodnění

Měla by se zvýšit informovanost Parlamentu. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Dokud nebude právo EU v tomto 
ohledu přizpůsobeno Lisabonské smlouvě,  
měla by přechodná pravidla umožnit 
Evropskému parlamentu a Radě 
vykonávat případ od případu přiměřenou 
kontrolu nad pravomocemi, jež byly 
Komisi svěřeny podle článku 202 Smlouvy 
o ES a které nyní spadají do přenesení 
pravomocí v souladu s článkem 209 
Smlouvy o fungování Evropské unie.   

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise.

2. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise. Zástupci Evropského 
parlamentu mají právo účastnit se jako 
pozorovatelé.

Odůvodnění

Měla by se zvýšit informovanost Parlamentu. 

Pozměňovací návrh 4



AD\818511CS.doc 5/8 PE441.237v02-00

CS

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. Současně s výborem má Evropský 
parlament a Rada přístup k informacím 
uvedeným v odstavci 1, a také k dalším 
informacím spadajícím do činnosti 
výborů. Následné změny dokumentů 
předložených Evropskému parlamentu 
a Radě jsou jasně vymezeny, avšak 
v žádném případě nesnižují 
interinstitucionální transparentnost. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Otázky spadající do činnosti výborů

Evropský parlament a Rada mohou 
provést analýzu, vést diskusi a vyjádřit 
se k jakékoli otázce, jež spadá do činnosti 
výborů.  

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Účinky článku 5a zrušeného rozhodnutí, 
s výjimkou odstavců 3 a 4 tohoto článku,
jsou zachovány pro účely stávajících 
základních aktů, které na něj odkazují.
Použije se také čl. 10 odst. 2a tohoto 
nařízení.
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Odůvodnění

Pro akty v přenesené pravomoci by se měla uplatňovat minimální lhůta ke vznesení námitky 
v souladu s usnesením Parlamentu o přenesení zákonodárné pravomoci ze dne 5. května 
2010.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 10 - název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úprava stávajících základních aktů Přechodná pravidla

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že tato pravidla jsou přechodná a platí pouze do té doby, než bude celé 
právo Unie, pokud jde o akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, přizpůsobeno 
Lisabonské smlouvě. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro opatření obecného významu platí 
tento postup: 
a) Před přijetím opatření předloží Komise 
konečný návrh Evropskému parlamentu 
a Radě. 
b) Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti tomuto opatření vyslovit námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne jejich 
předložení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
c) Pokud Evropský parlament ani Rada 
do uplynutí uvedené lhůty nevyjádří 
s opatřením nesouhlas, Komise jej přijme. 
Opatření může být přijato a vstoupit 
v platnost před uplynutím této lhůty 
v případě, že Evropský parlament i Rada 
informují Komisi o svém záměru 
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nevznášet námitky. 
d) Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vyjádří s opatřením nesouhlas, nebude 
přijato. Orgán, který vyjádří s opatřením  
nesouhlas, své námitky odůvodní.

Odůvodnění

Tento mechanismus zajišťuje pravomoci zákonodárce a je určen pro případy, kdy regulační 
či řídící postup přijímání aktů obecného významu je třeba nahradit postupem pro akty 
v přenesené pravomoci.  Pro akty v přenesené pravomoci se uplatňuje minimální doba 
ke vznesení námitky v souladu s usnesením Parlamentu o přenesení zákonodárné pravomoci 
ze dne 5. května 2010.
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