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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2017 
7. volební období 

374. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

z 63. schůze 

ze dne 20. dubna 2017 
 
 
 

 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících 

použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy 

o fungování Evropské unie /kód dokumentu 5623/17, KOM(2016) 799 v konečném znění/ 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti 

justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 

Smlouvy o fungování Evropské unie /kód dokumentu 5705/17, KOM(2016) 798 v konečném 

znění/ 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Martina Smolka, Ph.D., po vyslechnutí 

zpravodajské zprávy posl. Ivany Dobešové a po rozpravě 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 Josef Šenfeld v. r.   Ivana Dobešová v. r. 

 ověřovatel  zpravodajka 

  Ondřej Benešík v. r.  

  předseda 
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 Příloha k usnesení č. 374 

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních 

aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje 

článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie 

 
KOM(2016) 799 v konečném znění, kód Rady 5623/17 

Interinstitucionální spis 2016/0400/COD 
 

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních 

aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s 

kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie 

 
KOM(2016) 798 v konečném znění, kód Rady 5705/17 

Interinstitucionální spis 2016/0399/COD 

 

 

 Právní základ: 

Články 100 odst. 2, 192 odst. 1, 338 odst. 1, 62, 43 odst. 2, 172, 33, 168 odst. 4, 91, 114, 53 

odst. 1, 207, 214 odst. 3, 153 odst. 2, 64 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

(KOM(2016) 799) 

 

Článek 81 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. (KOM(2016) 798) 

 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

25. 01. 2017 (KOM(2016) 799) 

27. 01. 2017 (KOM(2016) 798) 

 

 Datum projednání ve VEZ: 

09. 03. 2017 (1. kolo) 

 

 Procedura: 

Řádný legislativní postup. 

 

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 13. února 2017, doručené do výboru pro evropské záležitosti  

dne 10. března 2017 prostřednictvím systému ISAP. 

 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Návrhy jsou v souladu s principem subsidiarity. 

 

 Odůvodnění a předmět: 

 

Návrhy nařízení přinášejí změny v postupech projednávání ve výborech (komitologii). Jejich 

cílem je především změnit základní legislativní akty odkazující na regulativní postup 

s kontrolou, a tímto způsobem je přizpůsobit „nové komitologiii“ ve smyslu Lisabonské 

smlouvy.  
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Komise vydává prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci již řadu let. Při výkonu těchto 

pravomocí jí byly v různé míře nápomocny výbory, které prostřednictvím postupů známých 

jako „postupy projednávání ve výborech“ (neboli komitologie) vydávaly před přijetím těchto 

aktů stanoviska. 

 

Lisabonská smlouva přinesla v roce 2009 podstatné změny u dosavadních postupů 

komitologie. Tyto změny jsou konkrétně obsaženy v článku 290 a 291 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU). Článek 290 SFEU Komisi umožňuje přijímat akty v přenesené 

pravomoci (delegated acts), kterými se mění některé nepodstatné prvky základního 

legislativního aktu. Článek 291 SFEU pak Komisi svěřuje pravomoc přijímat prováděcí akty 

(implementing acts), jimiž se stanoví jednotné podmínky pro provedení právně závazných 

aktů EU, je-li to nezbytné. Komitologie ve smyslu tzv. komitologického rozhodnutí Rady
1
 

byla tedy rozdělena na akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. 

 

Regulativní postup s kontrolou, který je obsažen v článek 5a komitologického rozhodnutí 

Rady, byl od 1. prosince 2009
2
 „pro futuro“ nahrazen přímo postupem přijímání aktů 

v přenesené pravomoci vyplývajícím z článku 290 SFEU, který může být případně 

konkretizován v základních legislativních aktech obsahujících příslušné zmocnění pro 

Komisi. Vzhledem k tomu, že Komise v tomto případě legislativu EU pouze neprovádí, ale 

v podstatě přijímá kvazilegislativní akty, má být při tomto postupu kontrolována přímo Radou 

EU a Evropským parlamentem, nikoli nadále členskými státy. 

 

Regulativní postup s kontrolou se však stále uplatňuje při přijímání aktů v přenesené 

pravomoci na základě již platných legislativních aktů přijatých před 1. prosincem 2009, které 

na tento postup odkazují. Z tohoto důvodu byl přechodně zachován článek 5a
3
 

komitologického rozhodnutí Rady upravující regulativní postup s kontrolou, jenž se stále 

používá pro všechny základní legislativní akty, které na něj dosud odkazují. Tento odkaz totiž 

musí zůstat v platnosti až do té doby, než bude provedena novela základního legislativního 

aktu, která jej odstraní. V současnosti je regulativní postup s kontrolou stále obsažen ve 168 

základních legislativních aktech, které musí být za účelem jejich přizpůsobení novým 

postupům komitologie formálně změněny. 

 

Dne 1. března 2011 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 

členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (tzv. komitologické 

nařízení)
4
. Jak vyplývá i z jeho názvu, komitologické nařízení se vztahuje pouze na přijímání 

prováděcích aktů (ne aktů v přenesené pravomoci). Při přijímání komitologického nařízení se 

Komise mimo jiné zavázala, že zajistí zrušení odkazů na regulativní postup s kontrolou 

v základních legislativních aktech a přizpůsobí základní legislativní akty novým postupům 

komitologie. V této souvislosti proto Komise v roce 2013 předložila tři legislativní návrhy na 

horizontální přizpůsobení (Omnibus I, II a III)
5
. 

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

(1999/468/ES), ve znění rozhodnutí Rady (2006/512/ES), dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal 

content/CS/HIS/?uri=CELEX:32011R0182&qid=1491212767472 
2 Ke dni 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. 
3Podle článku 12 komitologického nařízení se rozhodnutí 1999/468/ES zrušuje, účinky článku 5a rozhodnutí 

1999/468/ES jsou však zachovány pro účely stávajících základních aktů, které na něj odkazují. 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a 

obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491470355193&uri=CELEX:32011R0182 
5 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití 

regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, ze dne 27. června 2013, 

http://eur-lex.europa.eu/legal%20content/CS/HIS/?uri=CELEX:32011R0182&qid=1491212767472
http://eur-lex.europa.eu/legal%20content/CS/HIS/?uri=CELEX:32011R0182&qid=1491212767472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491470355193&uri=CELEX:32011R0182
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Tyto návrhy však nezískaly podporu v Radě EU, neboť zástupci členských států měli obavy, 

že automatický přechod od regulativního postupu s kontrolou k aktům v přenesené pravomoci 

neposkytuje dostatečné záruky, že budou náležitě konzultováni experti členských států. 

Interinstitucionální jednání o návrzích pak stagnovala a Komise návrhy na základě oznámení 

ve svém pracovním programu na rok 2015 nakonec stáhla. 

 

Otázka přizpůsobení novým postupům komitologie u základních legislativních aktů, které 

stále odkazují na regulativní postup s kontrolou, byla znovu vznesena v souvislosti 

s Interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů,
6
 jejímž cílem bylo 

mimo jiné zlepšit způsob tvorby právních předpisů EU zajištěním lepší spolupráce mezi 

Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Evropský parlament, Rada EU i Komise zde 

uznaly potřebu přizpůsobení těchto základních legislativních aktů „nové komitologii“ a 

Komise se zavázala předložit návrh relevantní právní úpravy do konce roku 2016. Nová 

Interinstitucionální dohoda spolu s Obecnou shodou o aktech v přenesené pravomoci, která je 

k ní připojena, obsahuje závazek/povinnost Komise, aby při přípravě návrhů aktů v přenesené 

pravomoci konzultovala odborníky jmenované každým členským státem. 

 

Z tohoto důvodu by se nyní mohlo podařit předložené návrhy nařízení schválit. Dohoda 

obsahuje také nová standardní ustanovení o přenesení pravomocí na Komisi, jež se budou 

vkládat do základních legislativních aktů. 

 Obsah a dopad: 

 

1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů 

stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 

291 Smlouvy o fungování Evropské unie 

Návrh nařízení se vztahuje k postupům přijímání aktů v přenesené působnosti/pravomoci 

(delegated acts) a přijímání prováděcích aktů (implementing acts) obsažených v článcích 290 

a 291 SFEU.  

 

Návrh nařízení předpokládá změnu každého jednotlivého základního legislativního aktu, jenž 

odkazuje na regulativní postup s kontrolou. Návrh se však nevztahuje na osm legislativních 

aktů z oblasti pesticidů a potravin
7
. 

                                                                                                                                                                                          
COM(2013) 451 final, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1491377507463&uri=CELEX:52013PC0451; 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které 

stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, ze dne 27. 

června 2013, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1491378750198&uri=CELEX:52013PC0452; 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití 

regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie, ze dne 30. října 2013, 

dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491378848473&uri=CELEX:52013PC0751. 
6Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou Komisí o 

zdokonalení tvorby právních předpisů, ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1—14, dostupná na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016Q0512(01) 
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví 

jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci 

potravin ze dne 16. prosince 2008, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1491401778098&uri=CELEX:32008R1331 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských 

enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491377507463&uri=CELEX:52013PC0451
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491377507463&uri=CELEX:52013PC0451
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491378750198&uri=CELEX:52013PC0452
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491378750198&uri=CELEX:52013PC0452
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491378848473&uri=CELEX:52013PC0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32016Q0512(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491401778098&uri=CELEX:32008R1331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491401778098&uri=CELEX:32008R1331
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Příloha návrhu nařízení tedy obsahuje výčet 168 legislativních aktů z různých oblastí práva 

EU, přičemž v každém dotčeném aktu jsou změny navrhoványzvlášť . Konkrétně se 

zmocňující ustanovení vždy mění tak, aby jeho znění odpovídalo standardním ustanovením 

o přenesení pravomoci. Do každého základního aktu se vkládá standardní článek o výkonu 

přenesení pravomocí a odstraňují se odkazy na regulativní postup s kontrolou. Odstranění 

odkazu na regulativní postup s kontrolou vychází z principu, že definice aktů v přenesené 

pravomoci upravená v čl. 290 odst. 1 SFEU je v zásadě velmi podobná definici aktů, při 

jejichž přijímání se uplatní regulativní postup s kontrolou ve smyslu článku 5a 

komitologického rozhodnutí Rady. Proto Komise i při volbě mezi použitím článku 290 a 291 

SFEU vychází z toho, že byl-li v základním legislativním aktu obsažen odkaz na použití 

regulativního postupu s kontrolou, bude v tomto případě bez dalšího přistoupeno k přijímání 

aktů na základě přenesené pravomoci podle čl. 290 SFEU. Pouze v několika málo případech 

Komise navrhuje použití prováděcích aktů podle čl. 291 SFEU. 

 

Do každého legislativního aktu se vkládá standardní ustanovení, podle něhož se při přípravě 

aktů v přenesené pravomoci vedou konzultace s odborníky z členských států. 

2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů 

v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou 

přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie 

Návrh nařízení se týká přizpůsobení tří základních legislativních aktů v oblasti spravedlnosti, 

které stále odkazují na použití regulativního postupu s kontrolou, nové úpravě přenesení 

pravomocí na Komisi ve smyslu článku 290 SFEU.  

 

Přizpůsobení těchto tří legislativních aktů nové úpravě přenesení pravomocí na Komisi je 

založeno na stejných principech, jaké jsou popsány výše u předchozího návrhu nařízení. Tyto 

základní legislativní akty však vyžadují samostatnou právní úpravu, neboť jejich právní 

                                                                                                                                                                                          
směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97, ze dne 16. prosince 2008, dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491401881897&uri=CELEX:32008R1332 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských 

přídatných látkách, ze dne 16. prosince 2008, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1491401944956&uri=CELEX:32008R1333 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených 

k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich 

povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 

2000/13/ES, ze dne 16. prosince 2008, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1491402130812&uri=CELEX:32008R1334 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech 

určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, ze dne 27. října 2004, dostupné 

na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402305617&uri=CELEX:32004R1935 

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu 

kontaminujících látek v potravinách, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1491402539757&uri=CELEX:31993R0315 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech 

reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně 

směrnice Rady 91/414/EHS, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?qid=1491402760495&uri=CELEX:32005R0396 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 

ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402760495&uri=CELEX:32005R0396 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491401881897&uri=CELEX:32008R1332
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491401881897&uri=CELEX:32008R1332
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491401944956&uri=CELEX:32008R1333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491401944956&uri=CELEX:32008R1333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402130812&uri=CELEX:32008R1334
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402130812&uri=CELEX:32008R1334
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402305617&uri=CELEX:32004R1935
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402539757&uri=CELEX:31993R0315
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402539757&uri=CELEX:31993R0315
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402760495&uri=CELEX:32005R0396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402760495&uri=CELEX:32005R0396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402760495&uri=CELEX:32005R0396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1491402760495&uri=CELEX:32005R0396
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základy spadají do hlavy V, třetí části SFEU (Prostor svobody, bezpečnosti a práva) a také se 

tyto akty nevztahují na všechny členské státy
8
. 

 

Návrhem nařízení nejsou dotčeny již zahájené postupy, u nichž již výbor zaujal stanovisko 

v souladu s článkem 5a komitologického rozhodnutí. 

 

Pokud se jedná o legislativní postup, návrh nařízení předpokládá individuální změnu každého 

jednotlivého legislativního aktu, jenž odkazuje na regulativní postup s kontrolou. Tři základní 

legislativní akty z oblasti spravedlnosti, u nichž se předpokládá provedení změn, jsou uvedeny 

v příloze návrhu nařízení: 

 

– Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů 

členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech; 

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, 

kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky; 

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 

o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a 

obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady 

(ES) č. 1348/20003. 

 

 

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR: 

 

Návrhy nařízení nemají přímý dopad na rozpočet a právní řád ČR. 

 

 Stanovisko vlády ČR: 

 

1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů 

stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 

291 Smlouvy o fungování Evropské unie 

Vláda ČR ve svém stanovisku navrhuje, aby příslušní gestoři provedli přezkum legislativních 

aktů, které Komise zamýšlí přizpůsobit SFEU. Ve většině případů bude přesun do režimu 

aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU oprávněný, avšak nelze zcela vyloučit, 

že bude v některých případech vhodnější jejich přesunutí do režimu prováděcích aktů podle 

článku 291 SFEU. Je také možné, že se ukáže, že dané zmocnění má povahu podstatného 

prvku legislativního aktu, a nemělo by proto být předmětem přenesení pravomoci na Komisi. 

V některých případech není a priori dáno, zda by měl být použit režim aktů v přenesené 

pravomoci podle článku 290 SFEU, nebo režim prováděcích aktů podle článku 291 SFEU, a 

použití konkrétního režimu je tak otázkou uvážení zákonodárce. S ohledem na to, že při 

uplatňování čl. 290 SFEU z praxe vyplynulo snížení důležitosti role expertů z členských států 

ve srovnání s dosavadní komitologií, resp. s režimem podle článku 291 SFEU, dává vláda ČR 

ke zvážení, zda by neměl být učiněn pokus o převod některých zmocnění právě pod režim čl. 

291 SFEU namísto postupu podle čl. 290 SFEU, a to v závislosti na prioritách ČR. 

                                                            
8 Spojené království a Irsko se v souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska připojeným ke 

Smlouvě na těchto legislativních aktech podílí, zatímco Dánsko se na základě Protokolu o postavení Dánska 

připojeného ke Smlouvě na jejich uplatňování nepodílí. 
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2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů 

v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou 

přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie 

Vláda ve svém stanovisku navrhuje, aby gestor dotčených legislativních aktů provedl jejich 

důkladný přezkum ze stejných hledisek, jaká jsou uvedena výše u předchozího návrhu 

nařízení (tedy zvážit, zda dané zmocnění nemá charakter podstatného prvku legislativního 

aktu, případně zda by neměl být přesunut do režimu prováděcích aktů podle článku 291 

SFEU). 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

 

V Radě EU se návrhy nařízení zabývá pracovní skupina Přátelé předsednictví (A16), jež bude 

postupně projednávat navrhované změny v základních legislativních aktech tak, jak jsou 

uvedeny v přílohách návrhů nařízení. Na program prvního zasedání PS konaného dne 20. 

března 2017 byly zařazeny základní legislativní akty z oblasti klimatu a komunikačních sítí. 

V Evropském parlamentu byly oba návrhy nařízení přiděleny výboru pro právní záležitosti 

(JURI) jako gesčnímu výboru a nyní se očekává vydání stanoviska tohoto výboru. Další 

harmonogram projednávání návrhů nařízení v orgánech EU prozatím není znám. 

 

 Závěr: 

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1. b e r e  n a  v ě d o m í  návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada 

právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje 

článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie, KOM(2016) 799 v konečném 

znění, kód Rady 5623/17; 

2 .  b e r e  n a  v ě d o m í  návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada 

právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou 

přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, KOM(2016) 798 

v konečném znění, kód Rady 5705/17; 

3 .  p o d p o r u j e  rámcovou pozici vlády k návrhu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s 

kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

KOM(2016) 799 v konečném znění, kód Rady 5623/17; 

4 .  p o d p o r u j e  rámcovou pozici vlády k návrhu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního 

postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

KOM(2016) 798 v konečném znění, kód Rady 5705/17; 

5 .  v n í m á  p o z i t i v n ě  pokrok učiněný Komisí ve vztahu k transparentnosti přijímání 

aktů v přenesené pravomoci oproti právní úpravě navrhované ve třech legislativních 

návrzích (Omnibus I, II a III) předložených Komisí v roce 2013; 

6 .  v í t á , že se Obecná shoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o aktech 

v přenesené pravomoci, která je přílohou Interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů, zabývá také otázkou pravidelné konzultace expertů členských 

států; 
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7. v y j a d ř u j e  p o c h y b n o s t , zda je postup konzultací s experty z členských států 

při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci upravený v Obecné shodě mezi 

Evropským parlamentem, Radou a Komisí o aktech v přenesené pravomoci přiložené 

k Interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů dostatečně 

konkrétní a závazný; 

8. p o v ě ř u j e  předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu 

postoupil toto usnesení předsedovi Evropské komise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josef Šenfeld v. r.  Ivana Dobešová v. r. 

 ověřovatel  zpravodajka 

  Ondřej Benešík v. r.  

  předseda 
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