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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 
by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 

(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 a 
dodržování zásady předběžné opatrnosti, 
aniž by se však změnila právní a 
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upravuje nařízení (EU) č. 182/2011. institucionální odpovědnost za prováděcí 
akty, kterou upravuje nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 v současnosti 
pravomoc v takových případech 
rozhodovat, vzhledem k obzvláštní 
citlivosti daných otázek by větší 
odpovědnost v rozhodovacím procesu měly 
převzít členské státy a v případě, že se akt 
týká ochrany zdraví nebo bezpečnosti lidí, 
zvířat, rostlin či životního prostředí, by se 
měla uplatňovat zásada předběžné 
opatrnosti. Pokud tedy členské státy 
nejsou v takových případech schopny 
dosáhnout kvalifikované většiny a schválit 
návrhy na udělení povolení pro určitý 
produkt nebo určitou látku, mělo by se mít 
za to, že takové povolení nebylo uděleno.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly nést v této politicky citlivé oblasti větší odpovědnost.

Pozměňovací návrh 3

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. 

vypouští se
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Zastoupení na dalším zasedání odvolacího 
výboru by mělo být zajištěno 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.

Or. en

Odůvodnění

Nezdá se, že by další zasedání na ministerské úrovni mělo být užitečné, neboť ve většině 
případů se výsledek hlasování v odvolacím výboru nelišil od výsledku hlasování ve stálém 
výboru.

Pozměňovací návrh 4

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 
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.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Důvodem ke změně pravidel upravujících hlasování byla zřejmě spíše snaha o dosažení 
určitých statistických výsledků než o zvýšení odpovědnosti členských států. Zástupci členských 
států mohou mít pádné důvody ke zdržení se hlasování.

Pozměňovací návrh 5

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

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jaký by toto opatření mělo přínos.

Pozměňovací návrh 6

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 
legislativního procesu, a to i pokud jde o 
informace o tom, jak hlasovali zástupci 
jednotlivých členských států, by se měla 
zvýšit. Důvody, které vedly zástupce 
jednotlivých členských států k takovému 
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.
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Or. en

Odůvodnění

Transparentnost by se měla zvýšit v celém legislativním procesu. Při hlasováních by navíc v 
zájmu  rozhodovacího procesu založeného na zdůvodnění měly být uváděny řádné důvody, 
aby se tak zvýšila politická odpovědnost členských států a bral se ohled na případné právní 
nároky.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V případech, kdy se získání 
kladného stanoviska členských států k 
návrhu prováděcích aktů založených na 
tomtéž základním aktu jeví jako obtížné, 
měly by mít Evropský parlament a Rada 
možnost Komisi sdělit, že se domnívají, že 
prováděcí pravomoci, jež byly svěřeny 
Komisi v příslušném základním aktu, je 
nezbytné přezkoumat.

Or. en

Odůvodnění

Systematické problémy s obdobnými návrhy prováděcích aktů by si mohly vyžádat přezkum 
prováděcích pravomocí stanovených v příslušném základním aktu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 5 a

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 
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vydá odvolací výbor stanovisko do tří 
měsíců ode dne původního předložení 
věci.“

Or. en

Odůvodnění

Nezdá se, že by další zasedání na ministerské úrovni mělo být užitečné, neboť ve většině 
případů se výsledek hlasování v odvolacím výboru nelišil od výsledku hlasování ve stálém 
výboru.

Pozměňovací návrh 9

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

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.“;

Or. en

Odůvodnění

Důvodem ke změně pravidel upravujících hlasování byla zřejmě spíše snaha o dosažení 
určitých statistických výsledků než o zvýšení odpovědnosti členských států. Zástupci členských 
států mohou mít pádné důvody ke zdržení se hlasování.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 3 a 
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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 
případech může Komise při předložení 
věci stanovit kratší lhůtu.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jaký by toto opatření mělo přínos.

Pozměňovací návrh 11

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 4a, který 
zní:
„Odchylně od odstavce 3 platí, že pokud 
se základní akt týká ochrany zdraví či 
bezpečnosti lidí, zvířat, rostlin nebo 
životního prostředí a v návrhu 
prováděcího aktu se navrhuje udělit 
povolení pro určitý produkt nebo určitou 
látku, přičemž výbor nevydá kladné 
stanovisko přijaté většinou podle čl. 5 
odst. 1, Komise navrhovaný prováděcí akt 
nepřijme a má se za to, že povolení nebylo 
uděleno.“

Or. en
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Odůvodnění

Na zásadu předběžné opatrnosti by měl být kladen větší důraz a členské státy by měly nést v 
této politicky citlivé oblasti větší odpovědnost.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 -a) v odstavci 1 se písmeno e) 
nahrazuje tímto:

c) stručné zápisy spolu se seznamy 
orgánů a subjektů, ke kterým náleží osoby 
určené členskými státy, aby je zastupovaly;

c) stručné zápisy spolu se seznamy 
zúčastněných osob a seznamy orgánů a 
subjektů, ke kterým náleží osoby určené 
členskými státy, aby je zastupovaly;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Odůvodnění

Transparentnost by se měla zvýšit v celém legislativním procesu. Rovněž by měly být 
poskytnuty podrobnější informace o složení výborů.

Pozměňovací návrh 13

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) výsledky hlasování včetně hlasů 
vyjádřených zástupci jednotlivých 
členských států a řádného zdůvodnění 
hlasování ze strany jednotlivých zástupců; 
”;

Or. en
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Odůvodnění

Transparentnost by se měla zvýšit i na úrovni stálého výboru. Při hlasováních by navíc v 
zájmu  rozhodovacího procesu založeného na zdůvodnění měly být uváděny řádné důvody, 
aby se tak zvýšila politická odpovědnost členských států a bral se ohled na případné právní 
nároky.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 11 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

V případě, že je základní akt přijímán 
řádným legislativním postupem, Evropský 
parlament nebo Rada mohou Komisi 
kdykoli sdělit, že se domnívají, že návrh 
prováděcího aktu překračuje prováděcí 
pravomoci stanovené v základním aktu. V 
tomto případě Komise návrh prováděcího 
aktu přezkoumá se zřetelem k vyjádřeným 
postojům a informuje Evropský parlament 
a Radu o tom, zda hodlá návrh prováděcího 
aktu ponechat beze změn, pozměnit či vzít 
zpět.

„V případě, že je základní akt přijímán 
řádným legislativním postupem, Evropský 
parlament nebo Rada mohou Komisi 
kdykoli sdělit, že se domnívají, že návrh 
prováděcího aktu překračuje prováděcí 
pravomoci stanovené v základním aktu 
nebo že prováděcí pravomoci, jež byly 
svěřeny Komisi v příslušném základním 
aktu, je nezbytné přezkoumat. V takových 
případech Komise návrh prováděcího aktu 
nebo základního aktu přezkoumá se 
zřetelem k vyjádřeným postojům a 
informuje Evropský parlament a Radu o 
tom, zda hodlá návrh prováděcího aktu 
ponechat beze změn, pozměnit či vzít zpět 
nebo zda hodlá předložit návrh na změnu 
tohoto základního aktu.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Odůvodnění

Pokud se v obdobných případech získání kladného stanoviska členských států jeví jako 
obtížné, je možná vhodné přezkoumat prováděcí pravomoci, jež byly svěřeny Komisi.


