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výsledkem zasedání Výboru stálých zástupců, konaného dne 8. června 2006.
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PŘÍLOHA

Rozhodnutí Rady ze dne …,

kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích 

pravomocí svěřených Komisi1

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 202 třetí odrážku 

této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise2,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada přijala rozhodnutí 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 

prováděcích pravomocí svěřených Komisi; toto rozhodnutí stanovilo omezený počet postupů, 

kterými se může tento výkon řídit;

(2) Toto rozhodnutí je vhodné změnit tak, aby bylo možné zavést nový postup výkonu prováděcích 

pravomocí, regulativní postup s přezkumem, který normotvůrci umožní vyjádřit nesouhlas 

s navrhovanými opatřeními, pokud uvede, že navrhovaná opatření překračují prováděcí pravomoci 

stanovené v základním aktu nebo jsou v rozporu s cílem nebo obsahem základního aktu nebo 

nerespektují zásady subsidiarity nebo proporcionality;

(3) pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna nepodstatných ustanovení aktu 

přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, je nezbytné použít regulativní postup 

s přezkumem, a to i zrušením některých těchto ustanovení nebo doplněním nových nepodstatných 

ustanovení;

(4) ve stejné souvislosti je vhodné, aby byla zajištěna lepší informovanost Evropského parlamentu 

o činnosti výborů, 

  
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 Úř. věst. L…
3 Úř. věst. L…
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ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených 

Komisi se mění takto:

1. V preambuli na konec bodu odůvodnění 5 doplnit: „s výjimkou regulativního postupu 

s přezkumem“.

2. V preambuli se za bod odůvodnění 7 vkládá tento nový bod odůvodnění (7 a)):

„7a) pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna nepodstatných ustanovení aktu 

přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, mimo jiné zrušením některých těchto 

ustanovení nebo doplněním postupu vložením nových nepodstatných ustanovení, je vhodné použít 

regulativní postup s přezkumem; tento postup by měl umožnit oběma orgánům podílejícím se 

na legislativní činnosti přezkum takových opatření před jejich přijetím. Podstatná ustanovení 

legislativního aktu mohou být pozměněna pouze normotvůrcem na základě Smlouvy.“

3. Bod odůvodnění 10 se nahrazuje tímto:

„10) na třetím místě se toto rozhodnutí zaměřuje na zlepšení poskytování informací Evropskému 

parlamentu a stanoví, že Komise bude pravidelně informovat Evropský parlament o činnosti 

výborů, předávat Evropskému parlamentu dokumenty související s činností výborů a informovat jej 

vždy, když Komise předloží Radě opatření nebo návrhy opatření, která mají být přijata; pozornost 

bude zejména věnována poskytování informací Evropskému parlamentu o činnosti výborů v rámci 

regulativního postupu s přezkumem, a to s cílem zajistit, aby Evropský parlament byl schopen 

přijímat rozhodnutí ve stanovených lhůtách.“

4. V článku 1:

na poslední řádce vložit „5a“ mezi „5“ a „6“.
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5. V článku 2:

i) na začátek prvního pododstavce se vkládá „1. Aniž je dotčen odstavec 2“.

ii) Doplňuje se odstavec 2, který zní:

„2. Pokud základní akt přijatý postupem podle článku 251 Smlouvy stanoví přijetí opatření 

obecného významu, jejichž předmětem je změna nepodstatných ustanovení daného aktu, 

mimo jiné zrušením některých těchto ustanovení nebo doplněním aktu vložením nových 

nepodstatných ustanovení, přijmou se taková opatření regulativním postupem 

s přezkumem.“

6. V čl. 4 odst. 2 a v čl. 5 odst. 2 vložit po slovech „odstavec 2“ výraz „a 4“.

7. Za článek 5 se vkládá nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Regulativní postup s přezkumem

1. Komisi je nápomocen Výbor pro regulativní postup s přezkumem složený ze zástupců 

členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předkládá výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme 

stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. 

Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 a 4 Smlouvy v případě 

rozhodnutí, která musí Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států 

ve výboru je přidělena váha podle uvedeného článku. Předseda nehlasuje.
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3. Pokud jsou opatření zamýšlená Komisí v souladu se stanoviskem výboru, použije se tento 

postup:

a) Komise neprodleně předloží návrh opatření k přezkumu Radě a Evropskému 

parlamentu.

b) Evropský parlament většinou svých členů nebo Rada kvalifikovanou většinou může 

vyjádřit nesouhlas s tím, aby Komise návrh přijala, s odůvodněním, že opatření 

navrhovaná Komisí překračují prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu 

nebo že daný návrh je v rozporu s cílem nebo obsahem základního aktu nebo 

nerespektuje zásady subsidiarity nebo proporcionality.

c) Pokud Evropský parlament nebo Rada do tří měsíců od obdržení návrhu vyjádří 

nesouhlas s navrhovanými opatřeními, Komise tato opatření nepřijme. V takovém 

případě může Komise předložit výboru pozměněný návrh opatření nebo předložit 

legislativní návrh na základě Smlouvy.

d) Pokud Evropský parlament ani Rada do uplynutí uvedené lhůty nevyjádří nesouhlas 

s navrhovanými opatřeními, Komise tato opatření přijme.

4. Pokud opatření zamýšlená Komisí nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud 

výbor žádné stanovisko nezaujme, použije se tento postup:

a) Komise neprodleně předloží návrh týkající se opatření, jež mají být přijata, Radě 

a současně jej předloží Evropskému parlamentu.

b) Rada o návrhu rozhodne kvalifikovanou většinou do dvou měsíců od jeho obdržení.

c) Pokud Rada v uvedené lhůtě vyjádří kvalifikovanou většinou nesouhlas 

s navrhovanými opatřeními, nebudou tato opatření přijata. V takovém případě může 

Komise předložit Radě pozměněný návrh nebo může předložit legislativní návrh 

na základě Smlouvy.
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d) Pokud Rada předpokládá přijetí navrhovaných opatření, neprodleně je předloží 

Evropskému parlamentu. Pokud Rada do dvou měsíců nerozhodne, Komise 

neprodleně předloží opatření Evropskému parlamentu.

e) Evropský parlament může do čtyř měsíců od podání návrhu podle písmene a) 

vyjádřit většinou svých členů nesouhlas s přijetím dotyčných opatření, 

s odůvodněním, že navrhovaná opatření překračují prováděcí pravomoci stanovené 

v základním aktu nebo jsou v rozporu s cílem nebo obsahem základního aktu, nebo 

nerespektují zásady subsidiarity nebo proporcionality.

f) Pokud Evropský parlament v uvedené lhůtě vyjádří nesouhlas s navrhovanými 

opatřeními, nebudou tato opatření přijata. V takovém případě může Komise předložit 

výboru pozměněný návrh opatření nebo předložit legislativní návrh na základě 

Smlouvy.

g) Pokud do uplynutí této lhůty Evropský parlament nevyjádří nesouhlas 

s navrhovanými opatřeními, Rada, popřípadě Komise tato opatření přijme.

5. Odchylně od odstavců 3 a 4 může základní akt v náležitě odůvodněných výjimečných 

případech stanovit:

a) že lhůty stanovené v odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. b) a e) tohoto článku se prodlouží 

o další měsíc, pokud to odůvodňuje složitost opatření; nebo

b) že lhůty stanovené v odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. b) a e) tohoto článku se zkrátí, 

pokud to lze odůvodnit v zájmu účinnosti.

6. Základní akt může stanovit, že pokud z naléhavých závažných důvodů nelze dodržet lhůty 

pro regulativní postup s přezkumem uvedené v odstavcích 3, 4 a 5, použije se tento postup:

a) Pokud jsou opatření zamýšlená Komisí v souladu se stanoviskem výboru, Komise 

tato opatření přijme a opatření jsou poté okamžitě prováděna. Komise je neprodleně 

sdělí Evropskému parlamentu a Radě.
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b) Do jednoho měsíce od uvedeného sdělení může Evropský parlament většinou svých 

členů nebo Rada kvalifikovanou většinou vyjádřit nesouhlas s opatřeními přijatými 

Komisí, s odůvodněním, že opatření překračují prováděcí pravomoci stanovené 

v základním aktu nebo jsou v rozporu s cílem nebo obsahem základního aktu nebo 

nerespektují zásady subsidiarity nebo proporcionality.

c) V případě nesouhlasu Evropského parlamentu nebo Rady Komise opatření zruší. 

Může však přechodně zachovat platná opatření, učiní-li tak z důvodu ochrany zdraví, 

bezpečnosti nebo životního prostředí. V takovém případě výboru neprodleně 

předloží pozměněný návrh opatření nebo legislativní návrh na základě Smlouvy. 

Přechodná opatření zůstávají v platnosti, dokud nebudou nahrazena definitivním 

nástrojem.“

8. Na konec první věty třetího odstavce článku 7 se doplňuje:

„v souladu s opatřeními, která zajistí transparentnost systému předávání a identifikaci předávaných 

informací a různých fází postupu.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropských 

společenství.

V …………. dne ……………


