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Souvislosti 

 
Článek 5a rozhodnutí 1999/468/ES1 ve znění rozhodnutí Rady 2006/512/ES2 (dále jen 

„rozhodnutí o komitologii“) zavedl tzv. regulativní postup s kontrolou (RPK).  

 

V návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost (dne 1. prosince 2009) a na tím vzniklý 

nový právní rámec pro nižší než sekundární legislativu (články 290 a 291 SFEU) se stalo 

nezbytným rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech revidovat. Nařízení 182/20113 (dále 

jen „nařízení o komitologii“), které bylo za tímto účelem přijato na základě čl. 291 odst. 3 

SFEU, nicméně záměrně vyloučilo ze své oblasti působnosti článek 5a rozhodnutí 

o komitologii. Článek 5a, kterým se stanoví regulativní postup s kontrolou, proto musel být pro 

účely stávajících základních aktů, které na tento článek odkazují, přechodně zachován. Na druhé 

straně musí být příslušné acquis co nejdříve uvedeno v soulad s Lisabonskou smlouvou s cílem 

zajistit právní jistotu.  
 

V roce 2013 navrhla Komise dokončení úsilí o dosažení souladu prostřednictvím tří 

rozsáhlých návrhů (tzv. návrhy Omnibus), které Parlament přijal v prvním čtení v únoru 

20144. Tyto návrhy byly nicméně po evropských volbách novou Komisí staženy. Nová 

interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20165 se 

touto otázkou zabývá ve svém bodě 27. Toto ustanovení zní takto:  

 

„Tři orgány [tj. Evropský parlament, Rada a Komise] uznávají nezbytnost sladit všechny 

stávající právní předpisy s právním rámcem zavedeným Lisabonskou smlouvou, a zejména 

nezbytnost přiřadit vysokou prioritu urychlené harmonizaci všech základních aktů, jež stále 

uvádějí regulativní postup s kontrolou. Komise tuto harmonizaci navrhne do konce roku 

2016.“ 

 

Poté, co interinstitucionální dohoda vstoupila v platnost, a s ohledem na povinnosti, které z ní 

vyplývají, předložila Komise v prosinci 2016 dva nové návrhy na harmonizaci: jeden 

zaměřený na legislativní spisy týkající se justice a jeden zaměřený na zbývající politické 

oblasti6. Na rozdíl od návrhů z roku 2013, které obecně stanovovaly, že veškeré odkazy na 

regulativní postup s kontrolou v základních aktech se mají vykládat jako odkazy na článek 

290 SFEU, respektive článek 291 SFEU, jsou současné návrhy zaměřeny na změnu 

konkrétních dotčených základních aktů. 

 

 

Koncepce zpravodaje 

 

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty tvoří důležitou součást klíčových pravomocí 

Výboru pro právní záležitosti (JURI), pokud se jedná o výklad, uplatňování a monitorování 

práva Unie, soulad aktů Unie s primárním právem, zdokonalení tvorby právních předpisů 

a zjednodušování práva Unie, jak stanoví příloha V k jednacímu řádu. V době po vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost (2009), ale i před tímto vstupem, jakmile byl v roce 2006 

                                                 
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.   
2 Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11. 
3 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.   
4 Viz postupy 2013/218(COD), 2013/220(COD) a 2013/0365(COD).  
5 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 
6 Viz postup 2016/0399(COD), resp. 2016/0400(COD).  
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poprvé zaveden regulativní postup s kontrolou, byl navíc výbor JURI v této oblasti velmi 

aktivní.  

 

Při předchozích dvou harmonizačních etapách (v letech 2008–2009 a 2013–2014) bylo 

v Konferenci předsedů výborů dosaženo dohody ohledně konkrétní pracovní metody. Pro 

stávající harmonizační etapu bylo dohodnuto, že se uplatní tatáž ujednání. V souladu 

s přístupem Konference předsedů výborů sice váš zpravodaj neuděluje žádné výsadní 

postavení výborům předkládajícím stanovisko, zůstane však v kontaktu se zpravodaji těchto 

výborů s cílem zajistit, aby byl přezkum harmonizačních návrhů ze strany Parlamentu 

konzistentní a důkladný. Obsah zprávy, kterou má výbor JURI přijmout, bude záviset 

především na výsledcích jednotlivých stanovisek specializovaných výborů s přihlédnutím 

k obecnému přístupu Parlamentu ve prospěch harmonizace komitologie.  

 

V praxi výbory předkládající stanovisko na základě navrhovaného postupu samy rozhodnou, 

jak hodlají interně vypracovat své stanovisko a jakou bude mít jejich stanovisko podobu, 

a výbor JURI následně jejich stanoviska v úplné podobě začlení do své zprávy. Výbor JURI 

bude v tomto ohledu hrát horizontální koordinační úlohu a jeho práce se dodatečně zaměří na 

spis v oblasti justice.  

 

Váš zpravodaj uvedený přístup vítá, neboť již v minulosti prokázal, že představuje účinnou 

pracovní metodu, a těší se na spolupráci se svými kolegy z výboru JURI a z dalších dotčených 

výborů1. Váš zpravodaj hodlá svůj návrh zprávy představit, jakmile výbory předkládající 

stanovisko svá stanoviska přijmou, což se očekává do konce září, a v ideálním případě uzavřít 

tuto harmonizační etapu do konce roku 2017.  

 

 

                                                 
1 Vypracováním stanoviska podle článku 53 jednacího řádu Parlamentu byly pověřeny tyto výbory: ECON, 

EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN a AGRI. 

 


