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Pozměňovací návrh 585
Pavel Svoboda
za Výbor pro právní záležitosti

Zpráva A8-0020/2018
József Szájer
Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s 
kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Návrh nařízení
–

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) ▌ 2019/…

ze dne ...,

kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou 

přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 

53 odst. 1, článek 62, ▌článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 

* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; 
vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
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odst. 4 písm. ▌b), článek 172, čl. 192 odst. 1, čl. 207 odst. 2, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 

uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

v souladu s řádným legislativním postupem3,

1 Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 29..
2 Úř. věst. C 164, 8.5.2015, s. 82.
3 Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) 

a rozhodnutí Rady ze dne …
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Lisabonská smlouva změnila právní rámec, jímž se řídí pravomoci svěřené 

normotvůrcem Komisi, zavedením rozlišení mezi pravomocemi přenesenými 

na Komisi, aby mohla přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se 

doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné (akty 

v přenesené pravomoci), a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla přijímat akty, 

jež zaručí jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie (prováděcí 

akty).

(2) Legislativní akty přijaté před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost svěřují 

Komisi pravomoci přijímat opatření regulativním postupem s kontrolou, který je 

stanoven článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES4.

(3) Dřívější návrhy na přizpůsobení právních aktů odkazujících na regulativní postup 

s kontrolou právnímu rámci, který zavedla Lisabonská smlouva▌, byly v důsledku 

stagnace interinstitucionálních jednání staženy5.

4 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

5 ▌ Úř. věst. C 80, 7.2.2015, s. 17.
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(4) Evropský parlament, Rada a Komise se následně v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů6 dohodly na novém rámci 

pro akty v přenesené pravomoci a uznaly, že je nezbytné sladit veškeré stávající 

právní předpisy s právním rámcem zavedeným Lisabonskou smlouvou. Zejména se 

shodly, že je nezbytné přiřadit vysokou prioritu urychlené harmonizaci všech 

základních aktů, jež stále odkazují na regulativní postup s kontrolou. Komise se 

zavázala připravit návrh této harmonizace do konce roku 2016.

(5) Většina zmocnění v základních aktech, jež stanoví použití regulativního postupu 

s kontrolou, splňuje kritéria čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 

jen „Smlouvy o fungování EU“) a měla by být tomuto ustanovení přizpůsobena.

(6) Jiná zmocnění v základních aktech, jež stanoví použití regulativního postupu 

s kontrolou, splňují kritéria čl. 291 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a měla by být 

tomuto ustanovení přizpůsobena.

6 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(7) Prováděcí pravomoci svěřené Komisi by měly být vykonávány v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20117.

(8) V omezeném počtu základních aktů, jež v současnosti stanoví použití regulativního 

postupu s kontrolou, již nejsou příslušná zmocnění zapotřebí, a měla by proto být 

zrušena.

(9) V bodu 31 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů se uvádí, že přenesené pravomoci lze spojovat, pokud Komise 

uvede objektivní důvody založené na věcné souvislosti mezi dvěma či více 

přenesenými pravomocemi obsaženými v jednom legislativním aktu a jestliže 

legislativní akt nestanoví jinak. Konzultace při přípravě aktů v přenesené 

pravomoci slouží i k tomu, aby se ukázalo, mezi kterými přenesenými pravomocemi 

lze vidět věcnou souvislost. Evropský parlament nebo Rada v takových případech 

jasně uvedou, ke které přenesené pravomoci se jejich případná námitka vztahuje. 

V omezeném počtu základních aktů uvedených v příloze tohoto nařízení bylo 

do základního aktu vloženo jednoznačné ustanovení o přijímání samostatných aktů 

v přenesené pravomoci pro jednotlivé přenesené pravomoci.

7 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 (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(10) Tímto nařízením by neměly být dotčeny již zahájené postupy, u nichž výbor ještě 

před vstupem tohoto nařízení v platnost zaujal stanovisko v souladu s článkem 5a 

rozhodnutí 1999/468/ES.

(11) Vzhledem k tomu, že se přizpůsobení a změny, jež se mají provést, týkají pouze 

postupů na úrovni Unie, není nutné je v případě směrnic provést ve vnitrostátním 

právu členských států.

(12) Dotčené akty by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
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Článek 1

Akty uvedené v příloze se mění v souladu s jejími ustanoveními.

Článek 2

Tímto nařízením nejsou dotčeny již zahájené postupy, u nichž výbor již zaujal stanovisko 

v souladu s článkem 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

______________
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PŘÍLOHA

▌

I. KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ, OBSAH A TECHNOLOGIE

▌

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 

o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu8

8 Úř. věst. L 113, 30.4.2002, s. 1.
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Za účelem stanovení podmínek pro zavádění národních domén nejvyšší úrovně 

(country code Top Level Domains, dále jen „ccTLD“) podle nařízení (ES) 

č. 733/2002 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení 

o kritéria a postup pro ustanovení rejstříku a o obecná pravidla pro zavádění a funkce 

domény nejvyšší úrovně .eu a všeobecné zásady pro registraci. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.
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Nařízení (ES) č. 733/2002 se proto mění takto:

1) v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem 

doplnění tohoto nařízení stanovením kritérií a postupu pro ustanovení 

rejstříku.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů v případě stanovení 

kritérií a postupu pro ustanovení rejstříku nutné, použije se na akty 

v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený 

v článku 5b;“;
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2) článek 5 se mění takto:

a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s rejstříkem akty 

v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem doplnění 

tohoto nařízení stanovením obecných pravidel pro zavádění a funkcí 

TLD .eu a všeobecných zásad pro registraci.“;

b) v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Vznese-li členský stát nebo Komise do 30 dnů od zveřejnění námitku 

proti některému pojmu obsaženému v oznámeném seznamu, je Komisi 

svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 5a za účelem nápravy doplněním tohoto nařízení.“;
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3) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 5a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 

a čl. 5 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 

před koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.



AM\1182554CS.docx 14/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 5b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 5a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4) v článku 6 se zrušují odstavce 3 a 4.

2. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 

o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)9

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení rozhodnutí 

č. 626/2008/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud 

jde o vhodné způsoby koordinovaného uplatňování ustanovení 

o vymáhání práva. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu 

s nařízením (EU) č. 182/2011.

9 Úř. věst. L 172, 2.7.2008, s. 15.
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Rozhodnutí č. 626/2008/ES se proto mění takto:

1) v článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komise může prostřednictvím prováděcího aktu přijmout opatření, 

kterými se stanoví vhodné způsoby koordinovaného uplatňování 

ustanovení o vymáhání práva uvedených v odstavci 2 tohoto článku, 

včetně ustanovení o koordinovaném pozastavení doby platnosti povolení 

nebo jeho odejmutí v případech porušení společných podmínek 

stanovených v čl. 7 odst. 2. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 10 odst. 3.“;

2) v článku 10 se zrušuje odstavec 4.
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II. HUMANITÁRNÍ POMOC A CIVILNÍ OCHRANA

Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 20. června 1996 o humanitární pomoci10

Od přijetí nařízení (ES) č. 1257/96 v roce 1996 nemusela Komise přijmout 

regulativním postupem s kontrolou žádná opatření, jež mají změnit jiné než 

podstatné prvky uvedeného nařízení. Nezdá se, že by v budoucnu vyvstala 

předvídatelná potřeba přijetí takovýchto opatření. Možnost přijetí prováděcích 

opatření regulativním postupem s kontrolou by proto měla být v nařízení (ES) 

č. 1257/96 zrušena, aniž by bylo nutné svěřit Komisi ▌jakoukoli pravomoc.

Nařízení (ES) č. 1257/96 se proto mění takto:

1) v článku 15 se zrušuje odstavec 1;

2) v článku 17 se zrušuje odstavec 4.

10 Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 1.
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III. ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

▌

1. Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu 

čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)11

11 Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 1.
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Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace návrhu, výroby nebo stavby 

částí pracovišť, technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a poznatky v oblasti pracovišť, měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU 

za účelem provedení ryze technických úprav příloh směrnice 89/654/EHS. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 22. července 200312 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 89/654/EHS se proto mění takto:

1) článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 9a, jimiž se provádějí ryze technické úpravy příloh s cílem zohlednit 

technickou harmonizaci a normalizaci návrhu, výroby nebo stavby částí 

pracovišť, technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a poznatky v oblasti pracovišť.

12 Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1).
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a jiných osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 9b.“;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 9b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 9a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

__________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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2. Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků 

zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 

směrnice 89/391/EHS)13

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický pokrok, změny 

v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti osobních 

ochranných prostředků, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem provedení ryze 

technických úprav příloh směrnice 89/656/EHS. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, 

a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky 

z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních 

skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

13 Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18.
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V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 89/656/EHS se proto mění takto:

1) článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 9a za účelem provedení ryze technických úprav příloh ▌s cílem 

zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se osobních 

ochranných prostředků, technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech 

či specifikacích a poznatky v oblasti osobních ochranných prostředků.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 9b.“;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 9b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 9a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

__________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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3. Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, 

zejména poškození páteře, pro zaměstnance (čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu 

čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)14

14 Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 9.
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Aby se zohlednil technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a poznatky v oblasti ruční manipulace s břemeny, pokud pro 

zaměstnance existuje riziko, zejména poškození páteře, měla by být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování 

EU za účelem provedení ryze technických úprav příloh směrnice 90/269/EHS ▌. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 90/269/EHS se proto mění takto:

1) článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 8a za účelem provedení ryze technických úprav příloh s cílem 

zohlednit technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a poznatky v oblasti ruční manipulace s břemeny.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 8b.“;

2) vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 8b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 8a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

____________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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4. Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)15

Aby se zohlednil technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a poznatky v oblasti zobrazovacích jednotek, měla by být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování 

EU za účelem provedení ryze technických úprav přílohy směrnice 90/270/EHS ▌. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

15 Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 14.
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V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 90/270/EHS se proto mění takto:

1) článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10 

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a za účelem provedení ryze technických úprav přílohy ▌s cílem 

zohlednit technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a poznatky v oblasti zobrazovacích jednotek.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 10b. “;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 10b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 10a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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5. Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních 

a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel16

Aby se zohlednil technický pokrok nebo změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a nové poznatky, pokud jde o lékařskou péči na palubách plavidel, 

měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování EU za účelem provedení ryze technických úprav příloh 

směrnice 92/29/EHS ▌. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

16 Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19.



AM\1182554CS.docx 45/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 92/29/EHS se proto mění takto:

1) článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 8a za účelem provedení ryze technických úprav příloh ▌s cílem 

zohlednit technický pokrok nebo změny mezinárodních předpisů nebo 

specifikací a nové poznatky týkající se lékařské péče na palubách plavidel.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 8b.“;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 8b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 8a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_____________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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6. Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)17

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický pokrok, změny 

v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti dočasných nebo 

mobilních stavenišť, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem provedení ryze 

technických úprav přílohy IV směrnice 92/57/EHS. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky 

z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin 

odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

17 Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 6.
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V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 92/57/EHS se proto mění takto:

1) článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Změny přílohy IV

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 13a za účelem provedení ryze technických úprav přílohy IV ▌s 

cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se dočasných 

nebo mobilních stavenišť, jakož i technický pokrok, změny v mezinárodních 

předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti dočasných nebo mobilních 

stavenišť.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 13b.“;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 13 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu přenesené 

pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně 

dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 13b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 13a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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7. Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích 

na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve 

smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)18

Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický pokrok, změny 

v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky v oblasti bezpečnostních 

nebo zdravotních značek na pracovišti, měla by být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem 

provedení ryze technických úprav příloh směrnice 92/58/EHS ▌. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

18 Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 23.
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V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 92/58/EHS se proto mění takto:

1) článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 9a za účelem provedení ryze technických úprav příloh ▌s cílem 

zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci navrhování nebo výroby 

bezpečnostních nebo zdravotních značek nebo zařízení na pracovišti, technický 

pokrok, změny v mezinárodních předpisech či specifikacích a poznatky 

v oblasti bezpečnostních nebo zdravotních značek na pracovišti.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 9b. “;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 9b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 9a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

_______________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

▌
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8. Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých 

pracovníků19

Aby bylo dosaženo odpovídající úrovně ochrany mladistvých pracovníků a aby se 

zohlednil technický pokrok, změny v mezinárodních pravidlech nebo specifikacích 

a rozvoj poznatků, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem provedení ryze 

technických úprav přílohy směrnice 94/33/ES ▌. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, 

a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky 

z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin 

odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

19 Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12.
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V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 94/33/ES se proto mění takto:

1) článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Změny přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 15a za účelem provedení ryze technických úprav přílohy ▌s cílem 

zohlednit technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech nebo 

specifikacích a poznatky týkající se ochrany mladistvých pracovníků.“;
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2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 15a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

9. Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví 

zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci 

(čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)20

20 Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.
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Aby bylo dosaženo přiměřené ochrany zaměstnanců před riziky pro jejich zdraví 

a bezpečnost a aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace, technický 

pokrok, změny v mezinárodních normách či specifikacích a nové poznatky týkající 

se chemických činitelů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem provedení ryze 

technických úprav příloh směrnice 98/24/ES ▌ a doplnění uvedené směrnice 

zavedením nebo revizí směrných limitních hodnot expozice na pracovišti. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Směrnice 98/24/ES se proto mění takto:

1) v čl. 3 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice zavedením nebo revizí 

směrných limitních hodnot expozice na pracovišti uvedených v prvním 

pododstavci tohoto odstavce, a to s přihlédnutím k dostupným metodám 

měření.

Členské státy pravidelně informují organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů 

o směrných limitních hodnotách expozice na pracovištích stanovených 

na úrovni Unie.

Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 12b.“;
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2) v článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 12a za účelem provedení ryze technických úprav 

příloh ▌s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající 

se chemických činitelů, technický pokrok, změny v mezinárodních 

normách či specifikacích a nové poznatky týkající se chemických 

činitelů.

Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty 

v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený 

v článku 12b.“;
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3) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 12a 

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2  

a čl. 12 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 3 odst. 2  a v čl. 12 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2  a čl. 12 odst. 1 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 12a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

▌

10. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (šestnáctá 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)21

21 Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 13.
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Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace týkající se navrhování, 

stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický 

pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách či specifikacích a nové 

poznatky týkající se mechanických vibrací, měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU 

za účelem provedení ryze technických úprav přílohy směrnice 2002/44/ES ▌. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.



AM\1182554CS.docx 75/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 2002/44/ES se proto mění takto:

1) článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11 

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 11a za účelem provedení ryze technických úprav přílohy ▌s cílem 

zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se navrhování, stavby, 

výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický 

pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách či specifikacích 

a nové poznatky týkající se mechanických vibrací.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 11b.“;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 11b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 11a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 12 se zrušuje.
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11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)22

22 Úř. věst. L 42, 15.2.2003, s. 38.
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Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace týkající se navrhování, 

stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický 

pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách či specifikacích a nové 

poznatky týkající se hluku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem provedení ryze 

technických úprav směrnice 2003/10/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.



AM\1182554CS.docx 82/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 2003/10/ES se proto mění takto:

1) článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12 

Změny směrnice

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 12a za účelem provedení ryze technických úprav této směrnice 

s cílem zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se navrhování, 

stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, 

technický pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách či 

specifikacích a nové poznatky týkající se hluku.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 12b.“;

2) vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 12a 

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.



AM\1182554CS.docx 85/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 12b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 12a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

__________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 13 se zrušuje.
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12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 

mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

Rady 89/391/EHS)23

23 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.
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Aby se zohlednil technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a nové poznatky v oblasti karcinogenů nebo mutagenů, měla by být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování EU za účelem provedení ryze technických úprav přílohy II směrnice 

2004/37/ES ▌. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 

v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 2004/37/ES se proto mění takto:

1) článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17 

Změna přílohy II

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 17a za účelem provedení ryze technických úprav přílohy II ▌s cílem 

zohlednit technický pokrok, změny mezinárodních předpisů či specifikací 

a nové poznatky v oblasti karcinogenů nebo mutagenů.

Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 17b.“;
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2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 17a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 17 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 17 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 17 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 17b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 17a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

13. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých 

zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS)24

24 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 38.
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Aby se zohlednila technická harmonizace a normalizace týkající se navrhování, 

stavby, výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický 

pokrok, změny v harmonizovaných evropských normách či mezinárodních 

specifikacích a nové vědecké poznatky týkající se expozice zaměstnanců optickému 

záření, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem provedení ryze technických 

úprav příloh směrnice 2006/25/ES ▌. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
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V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Směrnice 2006/25/ES se proto mění takto:

1) článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10 

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a za účelem provedení ryze technických úprav příloh ▌s cílem 

zohlednit technickou harmonizaci a normalizaci týkající se navrhování, stavby, 

výroby nebo konstrukce pracovního vybavení nebo pracovišť, technický 

pokrok, změny harmonizovaných evropských norem či mezinárodních 

specifikací a nové vědecké poznatky týkající se expozice optickému záření při 

práci. Tyto změny nesmějí vést k úpravě limitních hodnot pro expozici 

stanovených v přílohách.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob je ze závažných a naléhavých důvodů ▌nutné 

opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 10b.“;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 10b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 10a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek. ▌

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 11 se zrušuje.

▌

14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci25

25 Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 28.
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Aby se zohlednil technický pokrok, měla by být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem úprav 

přílohy I směrnice 2009/148/ES ▌. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

V souladu s rozhodnutím ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
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Směrnice 2009/148/ES se proto mění takto:

1) článek 9 se zrušuje;

2) v článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Posouzení zdravotního stavu každého zaměstnance musí být k dispozici 

před zahájením expozice azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, 

které azbest obsahují.

Toto posouzení musí zahrnovat specifické vyšetření hrudníku. Příloha I 

uvádí praktická doporučení, na která mohou členské státy odkazovat pro 

účely klinického vyšetření zaměstnanců. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se 

mění příloha I ▌za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku.
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Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech zahrnujících 

bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické zdraví a bezpečnost 

pracovníků a dalších osob ▌je ze závažných a naléhavých důvodů 

▌nutné opatření ve velmi krátkém časovém rámci, použije se na akty 

v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený 

v článku 18b.

Nové posouzení musí být k dispozici alespoň jednou za každé tři roky po 

celou dobu trvání expozice.

Pro každého zaměstnance je v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

nebo zvyklostmi zavedena osobní zdravotní dokumentace.“;
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3) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 18a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 2 

je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 18 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 18 odst. 2 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 18b

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 18a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

IV. ENERGETIKA

▌

. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 

25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné 

důležité parametry26

26 Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 46.
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Za účelem provedení potřebného technického přizpůsobení nařízení (ES) 

č. 1222/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny příloh uvedeného 

nařízení s cílem přizpůsobit je technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky 

z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin 

odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
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Nařízení (ES) č. 1222/2009 se proto mění takto:

1) článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Změny a úpravy podle technického pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 12a, kterými se toto nařízení mění s ohledem na:

a) zavedení požadavků na informace v souvislosti se stupněm přilnavosti 

za mokra u pneumatik tříd C2 a C3, pokud budou k dispozici vhodné 

harmonizované zkušební metody;

b) případné přizpůsobení klasifikace přilnavosti technickým zvláštnostem 

pneumatik určených především k dosažení lepších jízdních vlastností při 

jízdě na ledě, na sněhu nebo v obou případech než běžné pneumatiky, 

pokud jde o jejich schopnost způsobit, udržet nebo zastavit pohyb 

vozidla;

c) úpravu příloh I až V podle technického pokroku.“;
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2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 12a 

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 13 se zrušuje.



AM\1182554CS.docx 112/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

V. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

▌

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 

o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při 

skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím27

Aby bylo zajištěno, že požadavky na vybavení pro spodní plnění stanovené ve 

směrnici 94/63/ES jsou v případě potřeby revidovány, a aby byly přílohy 

přizpůsobeny technickému pokroku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny 

příloh uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

27 Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 24.
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Směrnice 94/63/ES se proto mění takto:

1) v čl. 4 odst. 1 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:

„Všechny terminály s vybavením pro plnění silničních cisternových vozidel 

musí být vybaveny nejméně jednou plnicí lávkou, která splňuje požadavky 

na vybavení pro spodní plnění stanovené v příloze IV. Komise tyto požadavky 

pravidelně přezkoumává a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem změn přílohy IV na základě 

výsledku tohoto přezkoumání.“;

2) článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7 

Přizpůsobení technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 7a, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku, s výjimkou limitních hodnot uvedených v bodě 2 

přílohy II.“;
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3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 7a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1 

a článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 4 odst. 1 a článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 1 a článku 7 vstoupí 

v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4) článek 8 se zrušuje.

▌

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 

o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí28

28 Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 12.
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Za účelem přizpůsobení směrnice 2002/49/ES vědeckému a technickému pokroku by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

Směrnice 2002/49/ES se proto mění takto:
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1) článek 6 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 12a, kterými se mění příloha II za účelem 

stanovení společných metod hodnocení pro zjišťování hodnot Lden 

a Lnight.“;

b) v odstavci 3 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 12a, kterými se mění příloha III za účelem stanovení 

společných metod hodnocení pro zjišťování škodlivých účinků.“;
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2) článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 12a, kterými se mění bod 3 přílohy I a přílohy II a III za účelem 

jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“;

3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 12a 

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 

a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 6 odst. 2 a 3 a článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 a 3 a článku 12 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_____________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;
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4) v článku 13 se zrušuje odstavec 3;

5) v příloze III se druhá věta návětí nahrazuje tímto:

„Vztahy mezi dávkou a účinkem, které budou zavedené budoucími revizemi 

této přílohy, se budou týkat zejména:“.

3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 

o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání 

organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy 

nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES29

29 Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87.
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Aby bylo zajištěno, že se používají aktuální analytické metody pro zjišťování 

dodržování mezních hodnot obsahu těkavých organických sloučenin, měla by být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování EU za účelem změn přílohy III směrnice 2004/42/ES s cílem přizpůsobit ji 

technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.



AM\1182554CS.docx 124/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Směrnice 2004/42/ES se proto mění takto:

1) článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11 

Přizpůsobení technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 11a, kterými se mění příloha III za účelem jejího přizpůsobení 

technickému pokroku.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) v článku 12 se zrušuje odstavec 3.

▌
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4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, 

kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se 

mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES30.

30 Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1.
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Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 166/2006 technickému pokroku a vývoji 

mezinárodního práva a v zájmu zajištění lepšího ohlašování by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování 

EU, pokud jde o změny příloh II a III uvedeného nařízení s cílem přizpůsobit je 

vědeckému nebo technickému pokroku nebo v důsledku změn příloh Protokolu EHK 

OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek přijatých na zasedání stran 

protokolu, jakož i o doplnění uvedeného nařízení zahájením ohlašování úniků 

příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Nařízení (ES) č. 166/2006 se proto mění takto:

1) v článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Pokud Komise shledá, že o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují 

žádné údaje, je jí svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení zahájením 

ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více 

rozptýlených zdrojů, a to případně za použití mezinárodně uznávané 

metodiky.“;

2) článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 18a, kterými se mění přílohy II a III z následujících důvodů:

a) jejich přizpůsobení vědeckému nebo technickému pokroku;

b) jejich přizpůsobení v důsledku jakýchkoli změn příloh protokolu 

přijatých na zasedání stran protokolu.“;
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3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 18a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3 

a článku 18 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 8 odst. 3 a článku 18 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 3 a článku 18 vstoupí 

v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4) v článku 19 se zrušuje odstavec 3.

5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/200631

31 Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.
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Aby bylo zajištěno, že nařízení (ES) č. 1272/2008 bude pravidelně aktualizováno, 

měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování EU, pokud jde o:

– změny přílohy VI uvedeného nařízení za účelem harmonizace klasifikace 

a označování látek,

– změny přílohy VIII za účelem další harmonizace informací týkajících se 

reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření,

– změny některých ustanovení uvedeného nařízení a jeho příloh I až VIII 

za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Nařízení (ES) č. 1272/2008 se proto mění takto:

1) v článku 37 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise přijme bez zbytečného prodlení akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 53a, pokud zjistí, že je vhodné harmonizovat 

klasifikaci a označení dotyčné látky a změnit přílohu VI začleněním dané 

látky do tabulky 3.1 části 3 přílohy VI společně s uvedením příslušné 

klasifikace a prvků označení a případných specifických koncentračních 

limitů nebo multiplikačních faktorů.

Do 31. května 2015 se v tabulce 3.2 části 3 přílohy VI za stejných 

podmínek uvede odpovídající záznam.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů v případě harmonizace 

klasifikace a označení látek nutné, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený 

v článku 53b.“;
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2) v článku 45 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s důležitými 

dotčenými subjekty, jako je Evropská asociace toxikologických středisek 

a klinických toxikologů (EAPCCT) ▌, akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 53a, kterými se mění příloha VIII za účelem další 

harmonizace informací týkajících se se reakce na ohrožení zdraví 

a preventivních opatření.“;

3) v článku 53 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 53a, kterými se mění čl. 6 odst. 5, čl. 11 odst. 3, 

články 12 a 14, čl. 18 odst. 3 písm. b), článek 23, články 25 až 29, čl. 35 

odst. 2 druhý a třetí pododstavec a přílohy I až VIII za účelem jejich 

přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku, přičemž se mimo jiné řádně 

zohlední další vývoj Globálně harmonizovaného systému (GHS) 

na úrovni OSN, zejména všechny změny provedené OSN týkající se 

používání informací o podobných směsích, a vezme v úvahu vývoj 

v oblasti mezinárodně uznaných chemických programů i údaje 

o náhodných otravách uvedené v příslušných databázích.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů nutné, použije se na akty 

v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený 

v článku 53b.“;
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4) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 53a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 37 odst. 5, 

čl. 45 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... 

[datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 

před koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 37 odst. 5, čl. 45 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 37 odst. 5, čl. 45 odst. 4 

a čl. 53 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 

kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada 

před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 

o dva měsíce.

Článek 53b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 53a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 53c

Samostatné akty v přenesené pravomoci pro jednotlivé přenesené pravomoci

Komise přijme pro každou pravomoc, která je jí svěřena podle tohoto 

nařízení, samostatný akt v přenesené pravomoci.“;

___________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5) v článku 54 se zrušují odstavce 3 a 4.

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 

o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových 

vozidel na čerpacích stanicích32

32 Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 36.
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Aby byl zajištěn soulad s příslušnými normami, které navrhl Evropský výbor pro 

normalizaci (CEN), měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny některých 

ustanovení směrnice 2009/126/ES za účelem jejich přizpůsobení technickému 

pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 

v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Směrnice 2009/126/ES se proto mění takto:

1) článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Technická přizpůsobení

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 8a, kterými se mění články 4 a 5 za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku v případě, že je potřeba zajistit soulad s jakoukoli 

normou navrženou Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

Přenesení pravomoci uvedené v prvním pododstavci se nevztahuje na účinnost 

zachycení benzinových par a poměr páry/benzinu podle článku 4 a lhůty 

stanovené v článku 5.“;
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2) vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 9 se zrušuje.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 

20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností 

NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení 

ES o specifických statistických oblastech33

33 Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.
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Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 1893/2006 technologickému 

a hospodářskému rozvoji a přizpůsobení NACE Rev. 2 jiným hospodářským 

a sociálním klasifikacím by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny přílohy I 

uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Nařízení (ES) č. 1893/2006 se proto mění takto:

1) článek 6 se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty“

b) odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha I za účelem 

zohlednění technologického nebo hospodářského rozvoje nebo 

jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním 

klasifikacím.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 6a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 6 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) v článku 7 se zrušuje odstavec 3.

▌
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2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, 

kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) 

a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/9334

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 451/2008 technologickému 

a hospodářskému rozvoji a jiným hospodářským a sociálním klasifikacím by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování EU, pokud jde o změny přílohy uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

34 Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65.
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Nařízení (ES) č. 451/2008 se proto mění takto:

1) článek 6 se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty“

b) odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha ▌za účelem 

zohlednění technologického nebo hospodářského rozvoje nebo 

jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté 

v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž 

nebo náklady pro členské státy či respondenty. “;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 6a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 6 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) v článku 7 se zrušuje odstavec 3.
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VII. VNITŘNÍ TRH, PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

▌

1. Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle 

hmotnosti nebo objemu35

Za účelem přizpůsobení směrnice 76/211/EHS technickému pokroku by měla být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování EU, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

35 Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 1.
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Směrnice 76/211/EHS se proto mění takto:

1) článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 6a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 6a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

▌

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

▌
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2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, 

která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí36

Za účelem přizpůsobení směrnice 2000/14/ES technickému pokroku by měla být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování EU, pokud jde o změny přílohy III uvedené směrnice. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

36 Úř. věst L 162, 3.7.2000, s. 1.
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Směrnice 2000/14/ES se proto mění takto:

1) v článku 18 se zrušuje odstavec 2;

2) článek 18a se nahrazuje tímto:

„Článek 18a

Změny přílohy III

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 18b, kterými se mění příloha III za účelem jejího přizpůsobení 

technickému pokroku. Tyto akty v přenesené pravomoci nemají přímý dopad 

na měřenou hladinu akustického výkonu zařízení uvedeného v článku 12, 

zejména pak zahrnutím odkazů na příslušné evropské normy.“;

3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 18b

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 18a je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 18a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 18a vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;



AM\1182554CS.docx 161/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

4) v článku 19 se zrušuje písmeno b).

▌

3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 

o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP)37

Za účelem přijetí nezbytných technických úprav směrnice 2004/9/ES by měla být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování EU, pokud jde o:

– změny uvedené směrnice za účelem vyřešení neshod ve vztahu k souladu se 

SLP,

– změny formulace potvrzení podle uvedené směrnice,

– změny přílohy I uvedené směrnice k zohlednění technického pokroku.

37 Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 28.
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Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

Směrnice 2004/9/ES se proto mění takto:

1) v článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle 

článku 6a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyřešit záležitosti uvedené 

v odstavci 1. Změnami přílohy I se nemění její povaha spočívající 

v poskytování pokynů pro monitorování shody se SLP a pro provádění 

inspekcí testovacích zařízení a auditů studií.“;
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2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 6a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3 

a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 2 vstoupí 

v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 

o dva měsíce.

___________________________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) v článku 7 se zrušuje odstavec 3;

4) v článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 6a, kterými se mění:

a) formulace v čl. 2 odst. 2;

b) příloha I za účelem zohlednění technického pokroku.“.

▌
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4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 

o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES38

Za účelem zohlednění nového vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny 

orientačního seznamu bezpečnostních součástí v příloze V směrnice 2006/42/ES. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

38 Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.
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Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 2006/42/ES by měly 

být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o nezbytná opatření pro 

potenciálně nebezpečná strojní zařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Směrnice 2006/42/ES se proto mění takto:

1) v čl. 2 druhém pododstavci písm. c) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Orientační seznam bezpečnostních součástí je uveden v příloze V.“

2) v článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha V za účelem 

aktualizace orientačního seznamu bezpečnostních součástí.“;

3) v čl. 9 odst. 3 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Po náležitém zohlednění výsledků těchto konzultací přijme Komise nezbytná 

opatření prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají 

postupem podle čl. 22 odst. 3.“;
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4) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 21a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

5) v článku 22 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.

___________________________
* 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 (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“.

▌
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5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 

o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly39

Aby byly zajištěny nezbytné technické úpravy směrnice 2009/34/ES, měla by být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem Smlouvy o 

fungování EU, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice za účelem jejich 

přizpůsobení technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

39 Úř. věst. L 106, 28.4.2009, s. 7.
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Co se týká pravomoci stanovené v čl. 5 odst. 3, podle něhož členské státy, které 

udělily ES schválení typu s omezeným účinkem, požádají o úpravu příloh I a II, 

takováto ES schválení typu s omezeným účinkem již neexistují. Pravomoc stanovená 

v čl. 5 odst. 3 by tudíž měla být zrušena.

Směrnice 2009/34/ES se proto mění takto:

1) v článku 5 se zrušuje odstavec 3;

2) článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 16a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku.“;
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3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 16a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 16 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 16 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4) článek 17 se zrušuje.

▌

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 

o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství40

40 Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.
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Aby bylo zajištěno, že seznam produktů pro obranné účely stanovený v příloze 

směrnice 2009/43/ES plně odpovídá Společnému vojenskému seznamu Evropské 

unie, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde změny přílohy a změny uvedené 

směrnice s ohledem na situace, kdy mohou členské státy osvobodit transfery 

produktů pro obranné účely od povinnosti získat předchozí povolení. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.
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Směrnice 2009/43/ES se proto mění takto:

1) v článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 13a s cílem změnit na žádost členského státu nebo 

z vlastního podnětu odstavec 2 za účelem doplnění případů, kdy:

a) transfer probíhá za podmínek, které nemají dopad na veřejný 

pořádek ani veřejnou bezpečnost;

b) povinnost získat předchozí povolení se po přijetí této směrnice 

dostala do rozporu s mezinárodními závazky členských států;

c) transfer je nezbytný v rámci mezivládní spolupráce podle čl. 1 

odst. 4.“;
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2) článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Změna přílohy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 13a, kterými se mění seznam produktů pro obranné účely stanovený 

v příloze tak, aby plně odpovídal Společnému vojenskému seznamu Evropské 

unie.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů nutné, použije se na akty 

v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený 

v článku 13b.“;

3) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3 

a článku 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 4 odst. 3 a článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 3 a článku 13 vstoupí 

v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 13b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 13a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4) článek 14 se zrušuje.

▌
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7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 

o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES41

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 79/2009 technickému pokroku s ohledem 

na bezpečnost vozidel na vodíkový pohon by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o doplnění uvedeného nařízení o technické požadavky na tato vozidla a správní 

předpisy, šablony administrativních dokumentů a vzory označení. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

41 Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 32.
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Nařízení (ES) č. 79/2009 se proto mění takto:

1) článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Přenesené pravomoci

S ohledem na technický pokrok je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, 

že stanoví:

a) podrobná pravidla pro zkušební postupy stanovená v přílohách II až V;

b) podrobná pravidla pro požadavky na instalaci vodíkových konstrukčních 

částí a systémů uvedená v příloze VI;

c) podrobná pravidla pro požadavky na bezpečné a spolehlivé fungování 

vodíkových konstrukčních částí a systémů podle článku 5;



AM\1182554CS.docx 184/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

d) specifikace pro požadavky týkající se kteréhokoli z těchto případů:

i) použití čistého vodíku nebo směsi vodíku a zemního 

plynu/biometanu;

ii) nové formy uchovávání či používání vodíku;

iii) ochrana při nárazu vozidel s ohledem na integritu vodíkových 

konstrukčních částí a systémů;

iv) bezpečnostní požadavky na integrované systémy, které se týkají 

alespoň zjišťování případů úniků, a požadavky týkající se čistícího 

plynu;

v) elektrická izolace a elektrická bezpečnost;

e) správní předpisy pro ES schválení typu vozidel, pokud jde o vodíkový 

pohon a vodíkové konstrukční části a systémy;
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f) pravidla poskytování údajů výrobci pro účely schvalování typu 

a kontroly uvedené v čl. 4 odst. 4 a 5;

g) podrobná pravidla pro označování nebo jiné prostředky jasné a rychlé 

identifikace vozidel na vodíkový pohon uvedená v bodě 16 přílohy VI

a

h) další opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 12a 

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.



AM\1182554CS.docx 187/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 13 se zrušuje.
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8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 

o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES 

a 2004/18/ES42

42 Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.
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Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/81/ES rychlému technickému 

a hospodářskému rozvoji a vývoji v oblasti regulace by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování 

EU, pokud jde o změny prahových částek hodnot pro zakázky za účelem jejich 

přizpůsobení prahovým hodnotám stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2014/25/EU43, změny odkazů na společný slovník pro veřejné zakázky 

(nomenklaturu CPV) a změny některých referenčních čísel v nomenklatuře CPV 

a postupů pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v CPV. Jelikož by 

technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem měly být 

v souladu s technologickým vývojem, je rovněž nutné svěřit Komisi pravomoc měnit 

technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).
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Směrnice 2009/81/ES se proto mění takto:

1) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 66a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 68 odst. 1 

a čl. 69 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 68 odst. 1 a čl. 69 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 68 odst. 1 a čl. 69 odst. 2 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 66b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 66a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

2) v článku 67 se zrušují odstavce 3 a 4;

▌3) v článku  68 se odstavec 1  mění takto:

a) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 66a, kterými se mění prahové hodnoty stanovené 

v prvním pododstavci.“;

b) doplňuje se nový podstavec, který zní:

„Je-li nutné prahové hodnoty uvedené v prvním pododstavci revidovat 

a časová omezení brání použití postupu podle článku 66a, je to tudíž 

nutné ze závažných a naléhavých důvodů, použije se na akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený 

v článku 66b.“;
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4) v článku 69 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 66a, kterými se mění:

a) referenční čísla v nomenklatuře CPV podle přílohy I a II, pokud se 

tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy 

v oznámeních na konkrétní zařazení v CPV v rámci kategorií 

služeb uvedených v těchto přílohách;

b) technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický 

příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy VIII.“.

VIII. SPRAVEDLNOST A SPOTŘEBITELÉ

1. Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve 

smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)44.

44 Úř. věst. L 348, 26.8.1992, s. 1.
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Aby se zohlednil technický pokrok, změny v mezinárodních předpisech či 

specifikacích a nové poznatky, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat 

akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem provedení ryze 

technických úprav přílohy I směrnice 92/85/EHS ▌. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky 

z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin 

odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

V souladu s rozhodnutím  ze dne 22. července 2003 je Komisi při přípravě, 

provádění a hodnocení činností v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nápomocen 

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
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Směrnice 92/85/EHS se proto mění takto:

1) ▌článek 13 ▌se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Změny přílohy I

„▌ Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 13a za účelem provedení ryze technických 

úprav přílohy I ▌s cílem zohlednit technický pokrok a změny 

v mezinárodních předpisech či specifikacích a nové poznatky.

Pokud v řádně odůvodněných a výjimečných případech 

zahrnujících bezprostřední, přímé a závažné riziko pro fyzické 

zdraví a bezpečnost pracovníků a dalších osob je ze závažných 

a naléhavých důvodů ▌nutné opatření ve velmi krátkém časovém 

rámci, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle 

tohoto článku postup stanovený v článku 13b.";
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2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 13a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 13  je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o  

přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.



AM\1182554CS.docx 198/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13  vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 13b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 13a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 

o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS45

Za účelem aktualizace směrnice 2008/48/ES by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny uvedené směrnice s cílem zařadit dodatečné předpoklady pro výpočet 

roční procentní sazby nákladů nebo upravit stávající předpoklady. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

45 Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66.
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Směrnice 2008/48/ES se proto mění takto:

1) v článku 19 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. V případě potřeby mohou být při výpočtu roční procentní sazby nákladů 

použity dodatečné předpoklady uvedené v příloze I.

Pokud předpoklady uvedené v tomto článku a v části II přílohy I nestačí 

k jednotnému výpočtu roční procentní sazby nákladů nebo pokud 

přestanou odpovídat obchodní situaci na trhu, je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, 

kterými se mění tento článek a část II přílohy I za účelem zařazení 

potřebných dodatečných předpokladů pro výpočet roční procentní sazby 

nákladů nebo úpravy stávajících předpokladů.“;
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2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 21a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 5 

je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 19 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 19 odst. 5 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 25 se zrušuje.
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IX. MOBILITA A DOPRAVA

▌

1. Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při 

silniční přepravě nebezpečných věcí46

Za účelem přizpůsobení směrnice 95/50/ES vědeckému a technickému pokroku by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice, zejména 

k zohlednění změn směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES47. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

46 Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35.
47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní 

přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).
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Směrnice 95/50/ES se proto mění takto:

1) článek 9a se nahrazuje tímto:

„Článek 9a

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 9aa, kterými se mění přílohy za účelem jejich přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku v oblasti působnosti této směrnice, zejména 

s ohledem na změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES*.

___________________________
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 

24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 
30.9.2008, s. 13).“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 9aa

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9a je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 9a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9a vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 9b se zrušuje.

▌



AM\1182554CS.docx 209/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou 

se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou 

se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS48

Za účelem přizpůsobení směrnice 2002/59/ES vývoji práva Unie a mezinárodního 

práva a zkušenostem získaným při jejím provádění by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny:

– odkazů na nástroje Unie a nástroje Mezinárodní námořní organizace (IMO) ve 

zmíněné směrnici s cílem uvést je do souladu s ustanoveními práva Unie nebo 

mezinárodního práva,

– některých definic v uvedené směrnici s cílem uvést je do souladu s ostatními 

ustanoveními práva Unie nebo mezinárodního práva;

– příloh I, III a IV uvedené směrnice s ohledem na technický pokrok a na základě 

zkušeností získaných při uplatňování zmíněné směrnice.

48 Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10.
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Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

Směrnice 2002/59/ES se proto mění takto:

1) článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Změny

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 27a, kterými se mění odkazy na nástroje Unie 

a nástroje Mezinárodní námořní organizace s cílem uvést je do souladu 

s ustanoveními práva Unie nebo mezinárodního práva, přijatými, 

pozměněnými nebo uvedenými v platnost ▌, a to v oblasti působnosti 

této směrnice, jak je vymezena v článku 2.
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2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 27a, kterými se mění přílohy I, III a IV s ohledem 

na technický pokrok a na základě zkušeností získaných při uplatňování 

této směrnice ▌, a to v oblasti působnosti této směrnice, jak je vymezena 

v článku 2.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 27a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 27 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.



AM\1182554CS.docx 213/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 27 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 28 se zrušuje.

3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, 

kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí 

(COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění 

z lodí49

49 Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.



AM\1182554CS.docx 214/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Za účelem aktualizace seznamu aktů Unie odkazujících na Výbor pro námořní 

bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) v nařízení (ES) č. 2099/2002 by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny uvedeného nařízení 

v zájmu zahrnutí odkazu na akty Unie, které vstoupí v platnost a které svěřují 

pravomoci COSS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Nařízení (ES) č. 2099/2002 se proto mění takto:

1) v článku 3 se zrušuje odstavec 3;

2) článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Pravomoci COSS a změny

COSS vykonává pravomoci, které mu svěřují platné námořní předpisy Unie.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 7a, kterými se mění čl. 2 bod 2 tak, aby zahrnoval odkaz na akty 

Unie, které vstoupí v platnost po přijetí tohoto nařízení a které svěřují 

pravomoci COSS.“;
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3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 7a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 

o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro50

Za účelem přizpůsobení směrnice 2003/25/ES technickému pokroku, vývoji 

na mezinárodní úrovni a zkušenostem získaným při jejím provádění by měla být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování EU, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

50 Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 22.
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Směrnice 2003/25/ES se proto mění takto:

1) článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Změna příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, kterými se mění přílohy za účelem zohlednění vývoje 

na mezinárodní úrovni, zejména v IMO, a za účelem zlepšení účinnosti této 

směrnice na základě zkušeností a technického pokroku.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10 je 

svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 11 se zrušuje.
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5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 

o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro 

nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice 

Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS51

Za účelem přizpůsobení směrnice 2003/59/ES vědeckému a technickému pokroku by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

51 Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4.
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Směrnice 2003/59/ES se proto mění takto:

1) článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 11a, kterými se mění přílohy I a II za účelem jejich přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 12 se zrušuje.

▌
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6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 

o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel52

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 785/2004 vývoji mezinárodního práva by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny některých hodnot stanovených ve 

zmíněném nařízení na základě změn mezinárodních smluv. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky 

z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin 

odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

52 Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 1.
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Nařízení (ES) č. 785/2004 se proto mění takto:

1) v článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 8a, kterými se mění hodnoty uvedené 

v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, pokud to vyžadují změny 

odpovídajících mezinárodních smluv.“;

2) v článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 8a, kterými se mění hodnoty uvedené v odstavci 1 

tohoto článku, pokud to vyžadují změny odpovídajících mezinárodních 

smluv.“;
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3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5 

a čl. 7 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 2 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4) v článku 9 se zrušuje odstavec 3.
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7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 ze dne 21. dubna 2004 

o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 613/9153

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 789/2004 vývoji na mezinárodní úrovni, 

zejména v Mezinárodní námořní organizaci, a zlepšení účinnosti uvedeného nařízení 

na základě získaných zkušeností a s ohledem na technický pokrok by měla být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování EU, pokud jde o změny některých definic ve zmíněném nařízení. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

53 Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 19.
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Nařízení (ES) č. 789/2004 se proto mění takto:

1) v článku 7 se zrušuje odstavec 3;

2) v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 9a, kterými se mění definice uvedené v článku 2 

s cílem přihlédnout k vývoji na mezinárodní úrovni, zejména v  IMO, 

a zlepšit účinnost tohoto nařízení na základě získaných zkušeností 

a s ohledem na technický pokrok ▌, a to v oblasti působnosti tohoto 

nařízení, jak je vymezena v článku 3.“;
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3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 9 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 1 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

▌

8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 

o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních 

cestách ve Společenství54

54 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.
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Za účelem přizpůsobení směrnice 2005/44/ES technickému pokroku a zohlednění 

zkušeností získaných při jejím uplatňování by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny příloh I a II uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, 

a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 

obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky 

z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin 

odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
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Směrnice 2005/44/ES se proto mění takto:

1) článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Změny příloh I a II

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, kterými se mění přílohy I a II na základě zkušeností získaných 

při uplatňování této směrnice a za účelem přizpůsobení těchto příloh 

technickému pokroku.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) v článku 11 se zrušuje odstavec 4.
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9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 

o zvýšení zabezpečení přístavů55

Za účelem pravidelné aktualizace technických opatření, která jsou nezbytná 

k zajištění zabezpečení přístavů, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat 

akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny příloh I 

až IV směrnice 2005/65/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

55 Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28.
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Směrnice 2005/65/ES se proto mění takto:

1) článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Změny příloh I až IV

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 14a, kterými se mění přílohy I až IV za účelem jejich přizpůsobení 

zkušenostem získaným při jejich provádění, avšak bez rozšiřování oblasti 

působnosti této směrnice.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů v případě změn potřebných 

k úpravě příloh I až IV nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté 

podle tohoto článku postup stanovený v článku 14b.“;

2) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 14 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.



AM\1182554CS.docx 244/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Článek 14b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 14a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 15 se zrušuje.
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10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 

o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají 

zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících 

v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 

směrnice 2004/36/ES56

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 2111/2005 vědeckému a technickému 

pokroku a bližšího upřesnění platných postupů by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny přílohy uvedeného nařízení a jeho doplnění o podrobná pravidla týkající 

se určitých postupů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

56 Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.
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Nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto mění takto:

1) v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Společná kritéria pro uložení zákazu provozování letecké dopravy 

leteckým dopravcům, která se zakládají na příslušných bezpečnostních 

normách (dále jen „společná kritéria“), jsou stanovena v příloze tohoto 

nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 14a, kterými se mění příloha za účelem úpravy 

společných kritérií s cílem zohlednit vědecký a technický rozvoj.“;

2) článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Podrobná pravidla

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 14a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví podrobná 

pravidla týkající se postupů podle této kapitoly, přičemž se přihlíží k potřebě, 

aby rozhodnutí byla při aktualizaci seznamu Společenství přijímána rychle.
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Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů v případě opatření uvedených 

v prvním pododstavci  nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté 

podle tohoto článku postup stanovený v článku 14b.“;

3) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 14a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 

a v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

čl. 3 odst. 2 a článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 a článku 8 vstoupí 

v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

Článek 14b

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 14a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;



AM\1182554CS.docx 251/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

4) v článku 15 se zrušuje odstavec 4.

▌

11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 

o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/9557

Za účelem aktualizace ustanovení týkajících se provádění Mezinárodního předpisu 

pro řízení bezpečnosti by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny přílohy II 

nařízení (ES) č. 336/2006. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

57 Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 1.
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Nařízení (ES) č. 336/2006 se proto mění takto:

1) v článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 11a, kterými se mění příloha II za účelem 

zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni, zejména v IMO, nebo zlepšení 

účinnosti nařízení na základě zkušeností získaných při jeho provádění, 

a to v oblasti působnosti tohoto nařízení, jak je vymezena v článku 3.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 

je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 11 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11 odst. 2 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

▌
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3) v článku 12 se zrušuje odstavec 3.

12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 

o pozemní přepravě nebezpečných věcí58

Za účelem přizpůsobení směrnice 2008/68/ES vědeckému a technickému pokroku by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny příloh uvedené směrnice. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

58 Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.
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Směrnice 2008/68/ES se proto mění takto:

1) v článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 8a, kterými se mění přílohy s cílem zohlednit změny 

ADR, RID a ADN, zejména změny týkající se vědeckého a technického 

pokroku, včetně použití technologií sledování ▌.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 8a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) v článku 9 se zrušuje odstavec 3.

▌
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13. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou 

se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi 

a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy59

Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/15/ES vývoji příslušných mezinárodních 

právních nástrojů a úpravy maximálních částek, které mají být vyplaceny s cílem 

poskytnout poškozeným osobám náhradu, by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny uvedené směrnice s ohledem na:

– promítnutí následných změn některých mezinárodních úmluv, protokolů, 

předpisů a rezolucí, jež se jí týkají a které vstoupily v platnost,

– úpravy určitých částek v ní uvedených.

59 Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47.
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Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

Směrnice 2009/15/ES se proto mění takto:

1) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 5a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 7 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 1 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;
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2) v článku 6 se zrušuje odstavec 3;

3) v článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 5a, kterými se mění tato směrnice, aniž by se 

rozšířila její oblast působnosti, za účelem:

a) promítnutí následných změn mezinárodních úmluv, protokolů, 

předpisů a rezolucí, jež se jí týkají a jsou uvedeny v čl. 2 písm. d), 

čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 a které vstoupily v platnost, pro účely 

této směrnice;

b) úpravy částek uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b) bodech ii) a iii).“.

▌
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14. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, 

kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi 

a prohlídkami lodí60

Za účelem doplnění nařízení (ES) č. 391/2009 a jeho přizpůsobení vývoji 

mezinárodních předpisů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o:

– změny minimálních kritérií stanovených v příloze I uvedeného nařízení, 

zejména s ohledem na související rozhodnutí IMO;

– doplnění uvedeného nařízení o kritéria měření účinnosti pravidel a postupů, 

jakož i výkonnosti uznaných subjektů z hlediska bezpečnosti jimi 

klasifikovaných lodí a zabránění znečištění způsobovanému těmito loděmi 

s přihlédnutím zejména k údajům poskytnutým systémem Pařížského 

memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci nebo jinými systémy;

60 Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11.
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– doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro určení, zda se má tato výkonnost 

považovat za nepřijatelnou hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí, jež 

mohou zohlednit zvláštní okolnosti ovlivňující menší nebo vysoce 

specializované subjekty;

– doplnění uvedeného nařízení o podrobná pravidla týkající se pokut a penále 

a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.



AM\1182554CS.docx 266/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Nařízení (ES) č. 391/2009 se proto mění takto:

1) v článku 12 se zrušuje odstavec 4;

2) v článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 14a, kterými se mění příloha I, aniž by se rozšířila 

oblast působnosti nařízení, za účelem aktualizace minimálních kritérií 

stanovených v příloze I, zejména s ohledem na související rozhodnutí 

IMO.“;

3) v článku 14 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 14a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že 

stanoví:
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a) kritéria měření účinnosti pravidel a postupů, jakož i výkonnosti 

uznaného subjektu z hlediska bezpečnosti jím klasifikovaných lodí 

a zabránění znečištění způsobovanému těmito loděmi 

s přihlédnutím zejména k údajům poskytnutým systémem 

Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci 

nebo jinými systémy;

b) kritéria pro určení, zda se má tato výkonnost považovat 

za nepřijatelnou hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí, jež 

mohou zohlednit zvláštní okolnosti ovlivňující menší nebo vysoce 

specializované subjekty.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 14a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že 

stanoví podrobná pravidla pro ukládání pokut a penále podle článku 6 

a v případě potřeby zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi 

a prohlídkami lodí podle článku 7.“;
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4) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 14a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 1 

a čl. 14 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na ▌dobu pěti let od ... [datum 

vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 

před koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 13 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 

se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 a 2 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

15. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 

o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod61

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 392/2009 předpisům Unie a mezinárodním 

předpisům by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o:

61 Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 24.
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– změny přílohy I uvedeného nařízení k začlenění změn ustanovení Athénské 

úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974, ve znění 

protokolu z roku 2002;

– změny omezení odpovědnosti stanovených v příloze I uvedeného nařízení pro 

lodě třídy B podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/45/ES62;

– změny přílohy II uvedeného nařízení k začlenění změn ustanovení pokynů 

IMO.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

62 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 
o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1).
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Nařízení (ES) č. 392/2009 se proto mění takto:

1) článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9 

Změna příloh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 9a, kterými se mění příloha I tohoto nařízení 

k začlenění změn do omezení stanovených v čl. 3 odst. 1, čl. 4a odst. 1, 

čl. 7 odst. 1 a článku 8 Athénské úmluvy s cílem zohlednit rozhodnutí 

přijatá podle článku 23 uvedené úmluvy.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout do dne 31. prosince 2016 

na základě vhodného posouzení dopadů akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 9a, kterými se mění omezení stanovená v příloze I 

tohoto nařízení pro lodě třídy B podle článku 4 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/45/ES*, přičemž se ▌ přihlédne k dopadům 

na jízdné a ke schopnosti trhu získat přijatelné pojistné krytí ve výši 

požadované s ohledem na politiku posilování práv cestujících a 

na sezónní povahu některé dopravy.
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2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 9a, kterými se mění příloha II za účelem začlenění 

změn ustanovení pokynů IMO.

___________________________
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 

6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní 
lodě (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1).“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 

a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 9 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 1 a 2 vstoupí 

v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) článek 10 se zrušuje.

▌
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X. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

▌

81. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 

o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění63

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 141/2000 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o doplnění uvedeného nařízení o definice „podobného léčivého přípravku“ 

a „klinické nadřazenosti“. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

63 Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1.
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Nařízení (ES) č. 141/2000 se proto mění takto:

1) v článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 10b, kterými se doplňuje toto nařízení přijetím 

definic „podobného léčivého přípravku“ a „klinické nadřazenosti“.“;

2) v článku 10a se zrušuje odstavec 3;

3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 10b

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 4 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.
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2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 

o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí 

a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS64

V zájmu dosažení cílů směrnice 2001/18/ES by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny příloh uvedené směrnice a o její doplnění o:

– kritéria pro odchylky a požadavky na informace vztahující se na oznámení při 

uvedení určitých druhů geneticky modifikovaných organismů na trh;

– prahy minimálního výskytu pro produkty, v nichž nelze vyloučit náhodné nebo 

z technického hlediska nevyhnutelné stopy autorizovaných geneticky 

modifikovaných organismů, pod jejichž úrovní nemusí být tyto produkty 

označeny jako geneticky modifikované organismy;

– nižší prahové hodnoty než 0,9 %, pod jejichž úrovní se požadavky 

na označování stanovené ve směrnici nevztahují na stopy geneticky 

modifikovaných organismů v produktech určených k přímému zpracování;

64 Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1
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– zvláštní požadavky na označování vztahující se na geneticky modifikované 

organismy, které nejsou uvedeny na trh ve smyslu této směrnice.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Směrnice 2001/18/ES se proto mění takto:

1) článek 16 se mění takto:

a) v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 29a za účelem doplnění této směrnice stanovením 

kritérií a požadavků na informace uvedených v odstavci 1 a také 

jakýchkoli požadavků týkajících se souhrnu obsahu oznámení, a to po 

konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Kritéria a požadavky 

na informace musí zajistit vysokou úroveň bezpečnosti pro lidské zdraví 

a životní prostředí a musí vycházet z dostupných vědeckých důkazů 

týkajících se této bezpečnosti a ze zkušeností získaných během 

uvolňování srovnatelných geneticky modifikovaných organismů.“;
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b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Před přijetím aktů v přenesené pravomoci podle odstavce 2 

zpřístupní Komise návrh veřejnosti. Veřejnost může do 60 dnů 

sdělit Komisi své připomínky. Komise předá veškeré obdržené 

připomínky spolu s jejich analýzou odborníkům uvedeným 

v čl. 29a odst. 4.“;

2) článek 21 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. S ohledem na produkty, v nichž nelze vyloučit náhodné nebo 

z technického hlediska nevyhnutelné stopy autorizovaných 

geneticky modifikovaných organismů, je Komisi svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a 

za účelem doplnění této směrnice stanovením prahů minimálního 

výskytu; jestliže jsou hodnoty v produktu nižší, nemusí být tyto 

produkty označeny podle odstavce 1 tohoto článku. Prahy 

minimálního výskytu se stanoví pro jednotlivé produkty.“;
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b) v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 29a za účelem doplnění této směrnice stanovením 

prahových hodnot uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.“;

3) v článku 26 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 29a, kterými se mění příloha IV stanovením 

zvláštních požadavků na označování podle odstavce 1 tak, aby 

nedocházelo ke zdvojování nebo rozporům se stávajícími ustanoveními 

o označování obsaženými v platných právních předpisech Unie. Přitom 

by se případně mělo přihlédnout k předpisům o označování, které 

v souladu s právními předpisy Unie přijaly členské státy.“;
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4) článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Přizpůsobování příloh technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 29a, kterými se mění oddíly C a D přílohy II, příloh III až VI 

a oddíl C přílohy VII za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.“;

5) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 29a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 2, 

čl. 21 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 2 a článku 27 je svěřena Komisi na dobu 

pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené 

v čl. 16 odst. 2, čl. 21 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 2 a článku 27 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 2, čl. 21 odst. 2 a 3, 

čl. 26 odst. 2 a článku 27 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;
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6) v článku 30 se zrušuje odstavec 3.

3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 

o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků65

V zájmu dosažení cílů směrnice 2001/83/ES by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o:

– změny uvedené směrnice s ohledem na jednu z podmínek, které musejí 

homeopatické léčivé přípravky splňovat, aby bylo možno použít zvláštní 

zjednodušený registrační postup, a to na základě nových vědeckých poznatků;

– změny uvedené směrnice s ohledem na druhy činností, u nichž se má za to, že 

představují výrobu účinných látek použitých jako výchozí suroviny, s cílem 

zohlednit vědecký a technický pokrok;

65 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
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– změny přílohy I uvedené směrnice k zohlednění vědeckého a technického 

pokroku;

▌

– doplnění uvedené směrnice stanovením zásad a pokynů pro správnou výrobní 

praxi pro léčivé přípravky.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Směrnice 2001/83/ES se proto mění takto:

1) v čl. 14 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 121a, kterými se mění třetí odrážka prvního pododstavce, a to 

na základě nových vědeckých poznatků.“;

▌

2) v článku 46a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 121a k úpravě odstavce 1 za účelem přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku.“;

3) v článku 47 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 121a za účelem doplnění této směrnice stanovením zásad a pokynů 

pro správnou výrobní praxi pro léčivé přípravky podle čl. 46 písm. f).“;
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4) článek 120 se nahrazuje tímto:

„Článek 120

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 121a, kterými se mění příloha I za účelem jejího přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku.“;

5) v článku 121 se zrušuje odstavec 2a;

6) článek 121a se nahrazuje tímto:

„Článek 121a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 14 odst. 1, 

článku 22b, článku 23b, článku 46a, článku 47, článku 52b, článku 54a 

a článku 120 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 14 odst. 1, článku 22b, článku 23b, článku 46a, článku 47, 

článku 52b, článku 54a a článku 120 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 14 odst. 1, článku 22b, 

článku 23b, článku 46a, článku 47, článku 52b, článku 54a a článku 120 

vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“.

▌
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4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 

o nežádoucích látkách v krmivech66

V zájmu dosažení cílů směrnice 2002/32/ES by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny příloh I a II uvedené směrnice za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku a o doplnění směrnice o kritéria přípustnosti pro 

dekontaminační postupy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

66 Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10
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Směrnice 2002/32/ES se proto mění takto:

1) v čl. 7 odst. 2 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„2. Neprodleně se rozhodne o tom, zda by měly být přílohy I a II změněny. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 10a, kterými se tyto přílohy mění.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů v případě těchto změn 

nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto 

článku postup stanovený v článku 10b.

Dokud Komise nepřijme žádné rozhodnutí, může členský stát zachovat 

opatření, která zavedl.“;
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2) článek 8 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 10a, kterými se mění přílohy I a II za účelem 

jejich přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji.

Pokud je to ze závažných a naléhavých důvodů v případě těchto 

změn nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle 

tohoto článku postup stanovený v článku 10b.“;

b) v odstavci 2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„– je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a za účelem doplnění této směrnice stanovením 

kritérií přípustnosti pro dekontaminační postupy jako doplňku ke 

kritériím stanoveným pro produkty určené ke krmení zvířat, jež 

byly těmto postupům podrobeny.“;
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3) vkládají se nové články ▌, které znějí:

„Článek 10a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2 

a čl. 8 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na ▌dobu pěti let od ... [datum 

vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 

před koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a 2 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 10b

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují 

v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena 

námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 

pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití 

postupu pro naléhavé případy.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci 

vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 10a odst. 6. V takovém 

případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4) v článku 11 se zrušují odstavce 3 a 4.

▌

5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin67

67 Úř. věst. L 31, 1. 2. 2002, s. 1.
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V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 178/2002 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny uvedeného nařízení s ohledem na počet a názvy vědeckých komisí 

a o doplnění nařízení o postup, jakým úřad vyřizuje žádosti o vědecké stanovisko, 

o kritéria pro zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných 

členskými státy a o pravidla pro stanovení harmonizovaných požadavků na jakost 

a finanční ustanovení upravující finanční podporu.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Nařízení (ES) č. 178/2002 se proto mění takto:

1) v čl. 28 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 57a, kterými se na žádost úřadu mění první pododstavec s ohledem 

na počet a názvy vědeckých komisí na základě vědeckého a technického 

vývoje.“;

2) v článku 29 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Za účelem uplatňování tohoto článku přijme Komise po konzultaci 

s úřadem:

a) akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57a za účelem 

doplnění tohoto nařízení stanovením postupu, jakým úřad vyřizuje 

žádosti o vědecké stanovisko;
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b) prováděcí akty, jimiž se stanoví obecné zásady pro vědecké 

hodnocení látek, výrobků nebo postupů, které podle právních 

předpisů Unie podléhají předchozímu povolení nebo zařazení 

do pozitivního seznamu, zejména v případech, kdy právní předpisy 

Unie stanoví nebo umožňují, aby za tímto účelem žadatel předložil 

dokumentaci. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle 

čl. 58 odst. 2.“;

3) v čl. 36 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 57a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím kritérií pro 

zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných členskými 

státy, pravidel pro stanovení harmonizovaných požadavků na jakost 

a finančních ustanovení upravujících finanční podporu.“;
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4) v kapitole V se název oddílu 1 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 1

VÝKON PŘENESENÉ PRAVOMOCI, VÝBOR A POSTUPY 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ“;

5) za název oddílu 1 se vkládá nový článek ▌, který zní:

„Článek 57a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 28 odst. 4, 

čl. 29 odst. 6 a čl. 36 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... 

[datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 

před koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 6 a čl. 36 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 6 

a čl. 36 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 

kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada 

před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 

o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6) v článku 58 se zrušuje odstavec 3.

▌

6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 

o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů 

a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných 

organismů a o změně směrnice 2001/18/ES68

68 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24
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V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1830/2003 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o doplnění uvedeného nařízení stanovením systému tvorby a přiřazování 

jednoznačných identifikačních kódů geneticky modifikovaným organismům. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.
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Nařízení (ES) č. 1830/2003 se proto mění takto:

1) článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Jednoznačné identifikační kódy

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením a upravením 

systému tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů GMO, 

přičemž se zohlední vývoj na mezinárodních fórech.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) v článku 10 se zrušuje odstavec 2;

4) v článku 13  se zrušuje odstavec 2.
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7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 

o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat69

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1831/2003 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny příloh I, II, III a IV uvedeného nařízení za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku a o doplnění nařízení o pravidla, která umožní zavedení 

zjednodušených ustanovení pro povolování doplňkových látek, které již byly 

povoleny pro použití v potravinách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro 

zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

69 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
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Nařízení (ES) č. 1831/2003 se proto mění takto:

1) v článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha IV za účelem 

přizpůsobení obecných podmínek stanovených v této příloze 

technologickému pokroku nebo vědeckému vývoji.“;

2) v článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha I za účelem úpravy 

kategorií doplňkových látek v krmivech a funkčních skupin na základě 

technologického pokroku nebo vědeckého vývoje.“;

3) v čl. 7 odst. 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 21a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, 

která umožní zavedení zjednodušených ustanovení pro povolování 

doplňkových látek, které již byly povoleny pro použití v potravinách.“;
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4) v článku 16 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 21a, kterými se mění příloha III za účelem 

zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje.“;

5) v článku 21 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 21a, kterými se mění příloha II.“;

6) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 21a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, 

čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 5, čl. 16 odst. 6 a článku 21 je svěřena Komisi 

na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 5, čl. 16 odst. 6 a článku 21 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.



AM\1182554CS.docx 315/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 3, čl. 7 

odst. 5, čl. 16 odst. 6 a článku 21 vstoupí v platnost, pouze pokud proti 

němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 

měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že 

námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7) v článku 22 se zrušuje odstavec 3.
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8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 

10. listopadu 2003 o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití 

v potravinách nebo na jejich povrchu70

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 2065/2003 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny příloh uvedeného nařízení po vyžádání vědecko-technického stanoviska 

úřadu a o doplnění nařízení o kritéria jakosti pro validované metody analýzy. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

70 Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 1.
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Nařízení (ES) č. 2065/2003 se proto mění takto:

1) v článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením 

kritérií jakosti pro validované metody analýzy uvedené v příloze II 

bodu 4, včetně látek, které mají být stanovovány. Tyto akty v přenesené 

pravomoci přihlížejí k dostupným vědeckým poznatkům.“;

2) v článku 18 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 18a, pokud jde o změny příloh po vyžádání 

vědecko-technického stanoviska úřadu.“;
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3) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 18a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 17 odst. 3 

a čl. 18 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu 

tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 17 odst. 3 a čl. 18 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 

nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.
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6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 3 a čl. 18 odst. 1 

vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 

akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

4) v článku 19 se zrušuje odstavec 3.

▌

9. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, 

kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu71

71 Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.



AM\1182554CS.docx 321/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 853/2004 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny příloh II a III uvedeného nařízení a o jeho doplnění s ohledem 

na používání jiných látek než pitné vody k odstranění povrchového znečištění 

produktů živočišného původu, s ohledem na změny zvláštních záruk týkajících se 

uvedení určitých potravin živočišného původu na trh ve Švédsku nebo Finsku 

a s ohledem na výjimky z příloh II a III nařízení (ES) č. 853/2004. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.



AM\1182554CS.docx 322/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Nařízení (ES) č. 853/2004 se proto mění takto:

1) v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Provozovatelé potravinářských podniků nepoužijí k odstranění 

povrchového znečištění produktů živočišného původu žádnou jinou látku 

než pitnou vodu ▌, nebo povoluje-li to nařízení (ES) č. 852/2004 nebo 

toto nařízení, čistou vodu ▌, pokud Komise použití dotyčné látky 

neschválila. Za tímto účelem je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se doplňuje 

toto nařízení. Provozovatelé potravinářských podniků musí rovněž 

dodržovat všechny podmínky použití, které mohou být přijaty týmž 

postupem. Použití schválené látky nemá vliv na povinnost provozovatele 

potravinářského podniku dodržet požadavky tohoto nařízení.“;
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2) v čl. 8 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 11a ▌ke změně odstavců 1 a 2 tohoto článku 

za účelem aktualizace požadavků stanovených v těchto odstavcích ▌ 

k zohlednění změn v kontrolních programech členských států nebo přijetí 

mikrobiologických kritérií v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004.“;

3) článek 9 se zrušuje;

4) v článku 10 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 11a, kterými se mění přílohy II a III. Tyto změny 

mají zajistit a usnadnit dosažení cílů tohoto nařízení s přihlédnutím 

k příslušným rizikovým faktorům a jsou odůvodněny na základě:

a) zkušeností získaných provozovateli potravinářských podniků 

a/nebo příslušnými orgány, zejména pokud jde o zavádění systémů 

založených na zásadách HACCP podle článku 5;
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b) zkušeností Komise, zejména podle výsledku jejích auditů;

c) technologického vývoje a jeho praktických důsledků a očekávání 

spotřebitelů, pokud jde o složení potravin;

d) vědeckého poradenství, zejména nových hodnocení rizik;

e)  mikrobiologických a teplotních kritérií pro potraviny;

f) změn spotřebitelských zvyklostí.

Změny uvedené v prvním pododstavci se týkají:

a) požadavků na identifikační označení produktů živočišného původu;

b) cílů postupů založených na zásadách HACCP;
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c) požadavků na informace o potravinovém řetězci;

d) zvláštních hygienických požadavků na prostory, včetně dopravních 

prostředků, pro výrobu produktů živočišného původu, manipulaci 

s nimi, jejich zpracování, skladování nebo distribuci;

e) zvláštních hygienických požadavků na činnosti zahrnující výrobu 

produktů živočišného původu, manipulaci s nimi, jejich 

zpracování, skladování, přepravu nebo distribuci;

f) pravidel pro přepravu masa, které je dosud teplé;

g) zdravotních norem nebo kontrol, pokud existují vědecké důkazy 

o jejich nezbytnosti pro ochranu veřejného zdraví;

h) rozšíření ustanovení kapitoly IX oddílu VII přílohy III na jiné živé 

mlže než na druh Pectinidae (hřebenatkovití);



AM\1182554CS.docx 326/345 PE637.696v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

i) kritérií, podle kterých lze stanovit, kdy podle epidemiologických 

údajů nepředstavuje rybolovný revír zdravotní riziko, pokud jde 

o přítomnost parazitů, a podle kterých tedy může příslušný orgán 

povolit, aby provozovatelé potravinářských podniků nemuseli 

podle části D kapitoly III oddílu VIII přílohy III zmrazovat 

produkty rybolovu;

j) stanovení (ve spolupráci s příslušnou referenční laboratoří Unie) 

dalších zdravotních norem pro živé mlže, včetně:

i) mezních hodnot a analytických metod pro jiné mořské 

biotoxiny;

ii) virologických vyšetřovacích metod a virologických norem; a

iii) plánů a metod odběru vzorků a analytických tolerancí pro 

účely kontroly dodržování zdravotních norem;
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2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením 

výjimek z příloh II a III s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům 

a za předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv na dosažení níže 

uvedených cílů tohoto nařízení:

a) usnadnit plnění požadavků stanovených v přílohách v malých 

podnicích;

b) umožnit další používání tradičních metod v kterékoli fázi výroby, 

zpracování nebo distribuce potravin;

c) vyjít vstříc potřebám potravinářských podniků v regionech 

ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními;

d) usnadnit práci zařízením, která produkují suroviny určené pro 

výrobu vysoce rafinovaných potravin, které byly ošetřeny 

způsobem zajišťujícím jejich bezpečnost, manipulují s těmito 

surovinami nebo je zpracovávají.“;
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5) článek 11 se mění takto:

a) úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčena všeobecná působnost článku 9 a čl. 10 odst. 1, může 

Komise stanovit níže uvedená opatření prostřednictvím prováděcích aktů. 

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2;“;

b) body  1, 5, 6, 7 a 8 se zrušují;

6) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, 

čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 10 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti 

let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 10 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 3 

písm. a) a čl. 10 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

7) v článku 12 se zrušuje odstavec 3.

▌
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10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, 

kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv72

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 183/2005 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny příloh I, II a III uvedeného nařízení za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku a o doplnění uvedeného nařízení stanovením zvláštních 

mikrobiologických kritérií a cílů, vyžadováním schválení krmivářských podniků 

a udělením odchylek od příloh I, II a III zmíněného nařízení. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

72 Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.
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Nařízení (ES) č. 183/2005 se proto mění takto:

1) v čl. 5 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 30a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením kritérií a cílů 

uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b).“;

2) v článku 10 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. schválení je vyžadováno nařízením v přenesené pravomoci, které je 

Komise zmocněna přijmout v souladu s článkem 30a za účelem doplnění 

tohoto nařízení.“;

3) v článku 27 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 30a, kterými se mění přílohy I, II a III.“;
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4) článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Odchylky od příloh I, II a III

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 30a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením odchylek 

od příloh I, II a III z konkrétních důvodů, pokud tyto odchylky neovlivní 

dosažení cílů tohoto nařízení.“;

5) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 30a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, 

čl. 10 bodu 3 a článcích 27 a 28 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... 

[datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 

před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 5 odst. 3, čl. 10 bodu 3 a článcích 27 a 28 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 3, čl. 10 bodu 3 

a článků 27 a 28 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 

kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada 

před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží 

o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

6) v článku 31 se zrušuje odstavec 3.

▌
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11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 

13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 

2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/200473

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1394/2007 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud 

jde o změny příloh uvedeného nařízení s cílem přizpůsobit je vědeckému 

a technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada 

veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají 

automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů 

v přenesené pravomoci.

73 Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 121.
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Nařízení (ES) č. 1394/2007 se proto mění takto:

1) článek 24 se nahrazuje tímto:

„Článek 24

Změny příloh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 25a, kterými se po konzultaci s agenturou mění přílohy za účelem 

jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“;

2) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 25a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 24 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto 

pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 24 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 

nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty 

informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) v článku 26 se zrušuje odstavec 3.

▌
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12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou 

se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání 

pesticidů74

S cílem stanovit rámec pro činnost Unie za účelem dosažení udržitelného používání 

pesticidů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny příloh I až IV směrnice 

2009/128/ES za účelem zohlednění vědeckého a technického pokroku. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i 

na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ▌. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci.

74 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.
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Směrnice 2009/128/ES se proto mění takto:

1) v článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 20a, kterými se mění příloha I za účelem zohlednění 

vědeckého a technického pokroku.“;

2) v článku 8 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 20a, kterými se mění příloha II za účelem 

zohlednění vědeckého a technického pokroku.“;

3) v čl. 14 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 20a, kterými se mění příloha III za účelem zohlednění vědeckého 

a technického pokroku.“;
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4) v čl. 15 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 20a, kterými se mění příloha IV za účelem zohlednění vědeckého 

a technického pokroku.“;

5) vkládá se nový článek ▌, který zní:

„Článek 20a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, 

čl. 8 odst.7, čl. 14 odst. 4 a čl. 15 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti 

let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 5 odst. 3, čl. 8 odst. 7, čl. 14 odst. 4 a čl. 15 odst. 1 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
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4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ▌*.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 3, čl. 8 odst. 7, čl. 14 

odst. 4 a čl. 15 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce.

___________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

▌

6) v článku 21 se zrušuje odstavec 2.
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XI. DANĚ A CELNÍ UNIE

. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 

o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod75

Podle článku 15 rozhodnutí č. 70/2008/ES je Komisi svěřena pravomoc prodloužit 

určité lhůty v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES76. Tato pravomoc nebyla 

nikdy uplatněna a již není zapotřebí. Proto není zapotřebí Komisi svěřovat žádnou 

pravomoc. Místo toho by mělo být zmocnění udělené rozhodnutím č. 70/2008/ES 

odňato a články 15 a 16 uvedeného rozhodnutí by měly být zrušeny.

V rozhodnutí č. 70/2008/ES se proto zrušují články 15 a 16.

Or. ##

75 Úř. věst. L 23, 26.1.2008, s. 21.
76 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích 

pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).


