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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh stanoviska je reakcí na legislativní návrh Evropské komise, jehož cílem je změnit 
pravidla postupu projednávání ve výborech, což je postup, kterým odborné výbory – v nichž 
jsou zastoupeni odborníci z ministerstev jednotlivých členských států a kterým předsedá 
příslušný útvar Evropské komise – utvářejí sekundární právo EU, a to zejména prováděcí akty 
a akty v přenesené pravomoci. My v Parlamentu pak můžeme akty v přenesené pravomoci 
buď přijmout, nebo zamítnout, ale nemůžeme je změnit. Zpravodaj si v rámci tohoto návrhu 
stanoviska klade za cíl:

- učinit rozhodnutí přijímána v rámci postupu projednávání ve výborech demokratičtějšími a 
zvýšit jejich demokratickou legitimitu;

- zvýšit transparentnost každé fáze postupu projednávání ve výborech a odpovědnost za tento 
proces;

- podnítit členské státy k větší odpovědnosti v souvislosti s úlohou, kterou zastávají;

- zajistit, aby důležitá rozhodnutí nečinil jen malý počet členských států, což by nastalo v 
případě, že by se nezapočítávaly hlasy těch, kteří se zdrželi, jak nyní navrhuje Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru, jenž 
nefunguje uspokojivě. Cílem těchto změn 
je zajistit širší politickou odpovědnost a 
angažovanost v oblasti politicky citlivých 
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by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č. 182/2011.

prováděcích aktů, zejména pokud jde o 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat, 
bezpečnost potravin, ochranu životního 
prostředí a změnu klimatu, a více dbát na 
zásadu předběžné opatrnosti, aniž by se 
však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č. 182/2011. 
182/2011. Tyto změny by měly umožnit, 
aby byl při posuzování rizika a v 
rozhodovacím procesu i nadále 
uplatňován vědecký přístup. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ze zkušeností vyplývá, že odvolací 
výbor dospěje v naprosté většině případů 
ke stejnému výsledku jako přezkumný 
výbor a to má za následek nevydání 
stanoviska. Odvolací výbor proto nebyl 
nápomocen při zvyšování transparentnosti 
postojů členských států.

(4) Ze zkušeností vyplývá, že odvolací 
výbor dospěje v naprosté většině případů 
ke stejnému výsledku jako přezkumný 
výbor a to má za následek nevydání 
stanoviska. Odvolací výbor proto neplnil 
svou funkci při zvyšování transparentnosti 
postojů členských států, a rozhodnutí tak 
bylo v mnoha případech ponecháno na 
Komisi.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví, 
že Komise může v takových případech 
přijmout návrh prováděcího aktu, čímž 
dává Komisi pravomoc rozhodnout.

(5) Nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví, 
že Komise může v takových případech v 
zájmu zajištění účinného provedení 
legislativy přijmout návrh prováděcího 
aktu, čímž dává Komisi pravomoc 
rozhodnout.

Pozměňovací návrh 4
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato pravomoc rozhodnout se však 
výrazně snižuje v případech týkajících se 
povolování produktů nebo látek, například 
v oblasti geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv, neboť Komise je povinna 
přijmout rozhodnutí v přiměřené lhůtě a 
není možné, aby rozhodnutí nepřijala.

(6) Tato pravomoc rozhodnout se však 
výrazně snižuje v případech týkajících se 
povolování produktů nebo látek, například 
v oblasti geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv, neboť Komise je povinna 
přijmout rozhodnutí v přiměřené lhůtě a 
není možné, aby rozhodnutí nepřijala. 
Evropský veřejný ochránce práv ve svém 
rozhodnutí týkajícím se případu 
1582/2014 zdůraznil, že pokud jde o 
stanovené lhůty pro povolení geneticky 
modifikovaných organismů, musí Komise 
dodržovat stávající právní ustanovení.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny 
mimo jiné v důsledku toho, že se ve 
značném počtu zdrží hlasování nebo se v 
okamžiku hlasování nedostaví.

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny.

Odůvodnění

V době zveřejnění návrhu Komise byl počet zdržení se hlasování nebo nepřítomnosti během 
hlasování významný. Od počátku roku 2019 se tato situace podstatně změnila.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro zvýšení přidané hodnoty 
odvolacího výboru je proto nutno posílit 
jeho úlohu tím, že vždy, když nebude 
vydáno stanovisko, bude umožněno svolat 
další zasedání odvolacího výboru. 
Zastoupení na dalším zasedání odvolacího 
výboru by proto mělo být zajištěno pokud 
možno na ministerské úrovni, aby mohla 
proběhnout politická diskuse. Aby bylo 
možné uspořádat takové další zasedání, 
měl by být prodloužen časový rámec pro 
vydání stanoviska odvolacího výboru.

(8) Pro zvýšení přidané hodnoty 
odvolacího výboru je proto nutno posílit 
jeho úlohu tím, že v něm bude zajištěno 
zastoupení na ministerské úrovni, aby 
mohla proběhnout politická diskuse.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Posuzovatelé rizik by měli vzít v 
úvahu socioekonomickou analýzu 
povolení produktů, protože jakékoli změny 
navržené během hlasování v odvolacím 
výboru mohou rozhodovací proces zdržet, 
zejména ve vysoce citlivých případech.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) Pravidla upravující hlasování 
odvolacího výboru by měla být změněna 
tak, aby se snížilo riziko, že nebude 
vydáno žádné stanovisko, a zajistila 
motivace zástupců členských států k 
zaujetí jasného postoje. Za tímto účelem 
by měly být za zúčastněné členské státy 
pro účely výpočtu kvalifikované většiny 

vypouští se
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považovány pouze ty členské státy, které 
jsou přítomny nebo zastoupeny a které se 
nezdrží hlasování. Aby byla zajištěna 
reprezentativnost výsledku hlasování, 
mělo by být hlasování považováno za 
platné pouze tehdy, je-li prostá většina 
členských států zároveň zúčastněnými 
členy v odvolacím výboru. Pokud nebude 
usnášeníschopnosti dosaženo před 
uplynutím lhůty stanovené pro vydání 
rozhodnutí výboru, bude se mít za to, že 
výbor žádné stanovisko nevydal, stejně 
jako je tomu nyní.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) Komise by měla mít možnost v 
konkrétních případech požádat Radu o 
poskytnutí názorů a orientace ohledně 
širších důsledků nevydání stanoviska 
včetně jeho institucionálních, právních, 
politických a mezinárodních důsledků. 
Komise by měla zohlednit jakýkoli postoj 
vyjádřený Radou do tří měsíců po 
předložení věci. V řádně odůvodněných 
případech může Komise při předložení 
věci stanovit kratší lhůtu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Transparentnost hlasování 
zástupců členských států na úrovni 
odvolacího výboru by se měla zvýšit a 
mělo by být zveřejněno hlasování 
zástupců jednotlivých členských států.

(11) Transparentnost celého procesu, a 
to i pokud jde o veřejně dostupné 
informace o tom, jak hlasovali zástupci 
jednotlivých členských států, by se měla 
zvýšit. Důvody, které vedly zástupce 
jednotlivých členských států k takovému 
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hlasování, by se měly zveřejnit. 
Poskytnuty by měly být také podrobné 
informace, které budou zahrnovat mj. 
složení výborů, účast ve výborech a 
zastoupení orgánů členských států a dále 
programy jednání a dokumenty a znění, 
které byly předmětem diskuse.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

-1) v čl. 3 odst. 7 se vkládá nový 
pododstavec 1, který zní:

7) Tam, kde je to namístě, musí 
kontrolní mechanismus zahrnovat 
předložení věci odvolacímu výboru.

„7) Tam, kde je to namístě, musí kontrolní 
mechanismus zahrnovat předložení věci 
odvolacímu výboru na ministerské 
úrovni;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V čl. 3 odst. 7 se doplňuje nový 
šestý pododstavec, který zní: 

vypouští se

„Pokud odvolací výbor nevydá žádné 
stanovisko podle čl. 6 odst. 3 druhého 
pododstavce, může předseda rozhodnout, 
že odvolací výbor svolá další zasedání na 
ministerské úrovni. V takových případech 
vydá odvolací výbor stanovisko do tří 
měsíců ode dne původního předložení 
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věci.“;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se doplňuje nový 
druhý pododstavec, který zní:

vypouští se

„Za zúčastněné členy odvolacího výboru 
však budou považováni pouze ti členové 
odvolacího výboru, kteří jsou v době 
hlasování přítomni nebo zastoupeni a 
kteří se nezdrží hlasování. Většinou 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 se rozumí 
kvalifikovaná většina uvedená v čl. 238 
odst. 3 písm. a) SFEU. Hlasování se 
považuje za platné pouze tehdy, pokud je 
prostá většina členských států 
zúčastněnými členy.“ 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Vkládá se nový odstavec 3a, který 
zní:

vypouští se

„3a) Pokud odvolací výbor nevydá 
žádné stanovisko, může Komise postoupit 
věc Radě a požádat ji o stanovisko s 
uvedením jejích názorů a orientace 
ohledně širších důsledků nevydání 
stanoviska včetně institucionálních, 
právních, politických a mezinárodních 
důsledků. Komise zohlední jakýkoli postoj 
vyjádřený Radou do tří měsíců po 
předložení věci. V řádně odůvodněných 
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případech může Komise při předkládání 
věci stanovit kratší lhůtu.“;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se nový odstavec, který zní:
„4a. Odchylně od odstavce 3, pokud 
není vydáno žádné stanovisko navzdory 
pozitivnímu posouzení rizika, které 
potvrdilo, že produkt předložený k 
povolení je přinejmenším stejně bezpečný 
jako srovnatelný produkt nebo látka, které 
jsou již na trhu, přijme Komise návrh 
prováděcího aktu.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

-a) první pododstavec se mění takto:
1. Komise vede rejstřík činnosti výborů, 
který obsahuje:

“1. Komise vede veřejný rejstřík činnosti 
výborů, který obsahuje:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Pozměňovací návrh 17
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

-aa) v odstavci 1 se písmeno b) mění 
takto:

b) pořady jednání výboru; b) pořady jednání výboru včetně návrhů 
znění, o nichž se má rozhodovat, a 
dokumentů, o nichž se jedná;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) výsledky hlasování, které v případě 
odvolacího výboru zahrnují hlasy 
vyjádřené zástupci jednotlivých členských 
států;

e) seznam hlasujících, výsledek 
hlasování, vysvětlení způsobu hlasování či 
důvodů zdržení se hlasování od každého 
členského státu a důvody pro neúčast;
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