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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 

záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 1 – odst. 2 – bod 1 

Směrnice 2009/31/ES 

Čl. 29 – odst. 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 29a za účelem změny příloh. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 29a s cílem pozměnit přílohy za 

účelem jejich přizpůsobení technickému a 

vědeckému pokroku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad se zněním návrhu Komise COM(2016)0789, 

konkrétně čl. 2 odst. 2. 

Pozměňovací návrh  2 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 1 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2009/31/ES 

Čl. 29 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení v 

platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného 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 
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období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sjednocení doby trvání přenesení pravomoci. 

Pozměňovací návrh  3 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 1 – odst. 2 – bod 3 

Směrnice 2009/31/ES 

Článek 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) Článek 30 se zrušuje. 3) Článek 30 se nahrazuje tímto: 

 „Článek 30  

 Postup projednávání ve výboru 

 1. Komisi je nápomocen Výbor pro změnu 

klimatu zřízený článkem 26 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

525/2013*. Tento výbor je výborem ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/2011**. 

 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 5 nařízení (EU) 

č. 182/2011.“ 

 ___________________ 

 * Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 

21. května 2013 o mechanismu 

monitorování a vykazování emisí 

skleníkových plynů a podávání dalších 

informací na úrovni členských států 

a Unie vztahujících se ke změně klimatu 

a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES 

(Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13). 

 ** Nařízení Evropského parlamentu 
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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).  

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad se zněním návrhu Komise COM(2016)0789, 

konkrétně čl. 2 odst. 4. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby bylo zajištěno přesné zaúčtování 

transakcí podle rozhodnutí č. 406/2009/ES, 

měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 

doplnění uvedeného rozhodnutí o 

požadavky vztahující se na registry 

členských států a ústředního správce s 

ohledem na zpracování transakcí. 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 

Aby bylo zajištěno přesné zaúčtování 

transakcí podle rozhodnutí č. 406/2009/ES 

a aby byly splněny závazky členských 

států v oblasti snížení emisí skleníkových 

plynů, měla by být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 

doplnění uvedeného rozhodnutí o 

požadavky vztahující se na registry 

členských států a ústředního správce s 

ohledem na zpracování transakcí a na 

roční emisní příděly pro členské státy. 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 
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pravomoci. odborníci mají automaticky přístup na 

setkání expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. Pozměňovací návrh je rovněž v souladu s pozměňovacími návrhy, které 

předkládá Evropský parlament k článkům se stejným účelem v návrhu nařízení o závazném 

každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 

(COM(2016) 482), který nahradí toto rozhodnutí od roku 2020. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provedení rozhodnutí 406/2009/ES by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o stanovení ročních 

emisních přídělů. Tyto pravomoci by měly 

být vykonávány v souladu s nařízením 

(EU) č. 182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  6 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 2 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zkušenosti ukazují, že pravomoc týkající 

se způsobu některých převodů není 

zapotřebí. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  7 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 2 – odst. 4 – bod 1 – písm. a 

Rozhodnutí č. 406/2009/ES 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavce 4 a 5  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jakmile budou k dispozici přezkoumané 

a ověřené údaje o emisích, stanoví Komise 

prostřednictvím prováděcího aktu roční 

emisní příděly na období 2013–2020 

vyjádřené v tunách ekvivalentu oxidu 

uhličitého. Tyto prováděcí akty se přijímají 

postupem podle čl. 13 odst. 2. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 12a za účelem doplnění tohoto 

rozhodnutí tím, že stanoví roční emisní 

příděly na období 2013–2020 vyjádřené 

v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého, 

jakmile budou k dispozici přezkoumané a 

ověřené údaje o emisích. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  8 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 
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Příloha I – část I – bod 2 – odst. 4 – bod 1 – písm. b 

Rozhodnutí č. 406/2009/ES 

Čl. 3 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odstavec 6 se zrušuje; b) v odstavci 6 se druhý pododstavec 

nahrazuje tímto: 

 „Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 12a za účelem doplnění tohoto 

rozhodnutí stanovením forem těchto 

převodů.“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  9 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 2 – odst. 4 – bod 2 

Rozhodnutí č. 406/2009/ES 

Čl. 11 – odst. 3  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 12a, pokud jde o použití odstavců 

1 a 2 tohoto článku. 

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 12a za účelem doplnění tohoto 

rozhodnutí s cílem zajistit přesné 

zaúčtování transakcí podle odstavců 1 a 2 

tohoto článku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 
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Pozměňovací návrh  10 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 2 – odst. 4 – bod 3 

Rozhodnutí č. 406/2009/ES 

Článek 12 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12a Článek 12a 

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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. 11 odst. 3 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a 6 a v 

čl. 11 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 

pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného 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 čl. 

11 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 

dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

3 odst. 2 a 6 a v čl. 11 odst. 3 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení 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*. 

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*. 
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5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 11 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. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 3 odst. 2 a 6 a čl. 11 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. * Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  11 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

 Příloha I – část I – bod 2 – odst. 4 – bod 4 

Rozhodnutí č. 406/2009/ES 

Čl. 13 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4) V článku 13 se odstavec 2 

nahrazuje tímto: 

4) V článku 13 se zrušuje odstavec 2. 

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 5 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.“ 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Souvisí s pozměňovacími návrhy nahoře – v tomto aktu už není žádný odkaz na tento 
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odstavec. 

Pozměňovací návrh  12 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem aktualizace nařízení (ES) 

č. 1221/2009 a stanovení postupu 

hodnocení by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedeného nařízení a o 

jeho doplnění o postupy pro vzájemné 

hodnocení příslušných orgánů EMAS. 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. 

Za účelem aktualizace nařízení (ES) 

č. 1221/2009 a stanovení postupu 

hodnocení by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedeného nařízení a o 

jeho doplnění o postupy pro vzájemné 

hodnocení příslušných orgánů EMAS, a 

vypracovat odvětvové referenční 

dokumenty, stejně jako pokyny týkající se 

registrace organizací a harmonizačních 

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 expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  13 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provádění nařízení (ES) č. 1221/2009 by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o harmonizaci 

některých postupů a odvětvové referenční 

dokumenty. Tyto pravomoci by měly být 

vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 

182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  14 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1221/2009 

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise přijme pokyny týkající se 

harmonizačních postupů, které schválilo 

fórum příslušných orgánů, prostřednictvím 

prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 

přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2. 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 48a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením pokynů týkajících se 

harmonizačních postupů, které schválilo 

fórum příslušných orgánů. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  15 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1221/2009 

Čl. 17 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 48a, pokud jde o postupy k 

provádění vzájemného hodnocení 

příslušných orgánů EMAS, včetně postupů 

pro odvolání proti rozhodnutím přijatým v 

důsledku vzájemného hodnocení. 

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 48a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením pokynů k provádění 

vzájemného hodnocení příslušných orgánů 

EMAS, včetně postupů pro odvolání proti 

rozhodnutím přijatým v důsledku 

vzájemného hodnocení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  16 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1221/2009 

Čl. 30 – odst. 6 – pododstavec 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise přijme pokyny týkající se 

harmonizačních postupů, které schválí 

fórum akreditačních a licenčních orgánů, 

prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 49 odst. 2. 

6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 48a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením pokynů týkajících se 

harmonizačních postupů, které schválí 

fórum akreditačních a licenčních orgánů. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  17 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 1221/2009 

Čl. 46 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise přijme odvětvové referenční 

dokumenty uvedené v odstavci 1 a 

příručku uvedenou v odstavci 4 

prostřednictvím prováděcích aktů 

postupem podle čl. 49 odst. 2. 

6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 48a za účelem doplnění tohoto 

nařízení přijetím odvětvových 

referenčních dokumentů uvedených 
odstavci 1 a příručky uvedené v 

odstavci 4. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  18 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 1221/2009 

Článek 48 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 48a Článek 48a 

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
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stanovených v tomto článku. stanovených v tomto článku. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a 

článku 48 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 

odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a 

článku 48 je svěřena Komisi na dobu pěti 

let od [datum vstupu tohoto souhrnného 

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 čl. 17 odst. 

3 a článku 48 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 16 

odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 

odst. 6 a článku 48 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení 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*. 

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.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 17 odst. 3 a článku 48 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 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, 

čl. 46 odst. 6 a článku 48 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 
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prodlouží o dva měsíce. parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

_______________ _______________ 

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  19 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek k 

provádění nařízení (ES) č. 2150/2002, 

pokud jde o vypracování výsledků, vhodný 

formát pro přenos výsledků a obsah zpráv 

o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny 

prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu s 

nařízením (EU) č. 182/2011. 

Za účelem zajištění jednotných podmínek k 

provádění nařízení (ES) č. 2150/2002, 

pokud jde o vypracování výsledků, vhodný 

formát pro přenos výsledků a struktury a 

forem zpráv o kvalitě, by měly být Komisi 

svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s pozměňovacími návrhy k článku, kterým se slaďuje znění nově přijatých právních 

předpisů v oblasti statistik. 

Pozměňovací návrh  20 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 2150/2002 

Čl. 1 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 5b, pokud jde o vypracování 

tabulky ekvivalentů mezi statistickou 

nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a 

seznamem odpadů stanoveným 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES*.  

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 5b za účelem doplnění tohoto 

nařízení vypracováním tabulky 

ekvivalentů mezi statistickou 

nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a 

seznamem odpadů stanoveným 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES*.  

____________________ ____________________ 

* Rozhodnutí Komise ze dne 

3. května 2000, kterým se nahrazuje 

rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví 

seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) 

směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, 

a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se 

stanoví seznam nebezpečných odpadů ve 

smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 

91/689/EHS o nebezpečných odpadech 

(Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).  

* Rozhodnutí Komise ze dne 

3. května 2000, kterým se nahrazuje 

rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví 

seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) 

směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, 

a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se 

stanoví seznam nebezpečných odpadů ve 

smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 

91/689/EHS o nebezpečných odpadech 

(Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).  

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  21 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 2150/2002 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 5b, pokud jde o stanovení 

podmínek pro kvalitu a přesnost. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 5b za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením podmínek pro kvalitu 

a přesnost. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  22 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 2150/2002 

Čl. 5 a – odst. 1  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 5b, pokud jde o přizpůsobení 

hospodářskému a technickému rozvoji při 

sběru a statistickém zpracování údajů, 

jakož i zpracování a přenosu výsledků a 

přizpůsobení specifikací uvedených v 

přílohách. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 5b za účelem změny tohoto 

nařízení přizpůsobením hospodářskému a 

technickému rozvoji při sběru a 

statistickém zpracování údajů, jakož i 

zpracování a přenosu výsledků a 

přizpůsobením specifikací uvedených v 

přílohách. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny). 

Pozměňovací návrh  23 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 2150/2002 

Čl. 5 b – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5, čl. 3 

odst. 1 a 4 a článku 5a je svěřena Komisi 

na dobu neurčitou od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5, čl. 3 

odst. 1 a 4 a článku 5a je svěřena Komisi 

na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o výkonu přenesení 

pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomoci se automaticky 



 

AM\1127088CS.docx 19/92 PE605.960v01-00 

 CS 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci. 

Pozměňovací návrh  24 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 5 

Nařízení (ES) č. 2150/2002 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) obsahu zpráv o kvalitě podle oddílu 7 

přílohy I a oddílu 7 přílohy II. 

c) struktuře a formě zpráv o kvalitě podle 

oddílu 7 přílohy I a oddílu 7 přílohy II.  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je v souladu s dalšími úpravami tohoto legislativního spisu i s 

nejnovějšími právními předpisy v oblasti statistiky. Zdá se, že přiměřeným rozsahem 

působnosti a záměrem tohoto odstavce je stanovit strukturu a formu zprávy, jak objasňuje 

předložený pozměňovací návrh. S ohledem na dobrou spolupráci s ostatními orgány je tento 

pozměňovací návrh rovněž projevem úsilí Evropského parlamentu o dosažení dohody ohledně 

tohoto spisu přijetím navrhovaného postupu. 

Pozměňovací návrh  25 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 1 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– změny příloh uvedeného nařízení v – změny příloh uvedeného nařízení,  
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určitých případech,  

Or. en 

Odůvodnění 

Vyjasňuje, že změny příloh se vždy provádí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci 

(podle nového znění článku 131). 

Pozměňovací návrh  26 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 3 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1907/2006 

Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 131a, kterými se stanoví 

zkušební metody. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 131a za účelem doplnění 

nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovením 

zkušebních metod. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  27 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 3 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1907/2006 

Čl. 41 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat po 

konzultaci s agenturou akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 131a ke 

změně podílu vybraných dokumentací a 

změně nebo zahrnutí dalších kritérií v 

7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat po 

konzultaci s agenturou akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 131a za 

účelem změny tohoto nařízení změnou 
podílu vybraných dokumentací a 
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odstavci 5. aktualizací nebo zahrnutím dalších kritérií 

v odstavci 5. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny). 

Pozměňovací návrh  28 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 91 – odst. 3 – bod 4 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1907/2006 

Čl. 73 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 4a) V článku 73 se odstavec 2 nahrazuje 

tímto:  

2. Konečné rozhodnutí se přijme postupem 

podle čl. 133 odst. 4. Komise zašle návrh 

změn členským státům nejméně 45 dní 

před hlasováním. 

„2. Konečné rozhodnutí za účelem změny 

přílohy XVII se přijme aktem v přenesené 

pravomoci, který je Komise zmocněna 

přijmout v souladu s článkem 131a.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Změna odstavce 2 za účelem spojení opatření s akty v přenesené pravomoci (znění nemůže 

obsahovat odkaz na čl. 133 odst. 4 (regulativní postup s kontrolou), protože bude z aktu 

odstraněn). 

Pozměňovací návrh  29 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 3 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 1907/2006 

Článek 131 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 131a  Článek 131a  

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 
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1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

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. 2 a 3, čl. 

41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 

2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení v 

platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 

41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 

2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného 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 čl. 13 odst. 

2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 

odst. 1 a 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 

2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 

odst. 1 a 2, čl. 73 odst. 2, článku 131 a čl. 

138 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 

něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení 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*. 

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. 183 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 183 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 

1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, článku 131 a čl. 

138 odst. 9 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 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 

1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, čl. 73 odst. 2, 

článku 131 a čl. 138 odst. 9 vstoupí v 

platnost, pouze pokud Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
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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. 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  30 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kromě toho by měla být Komise 

zmocněna k přijímání aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 290 

Smlouvy za účelem doplnění tohoto 

nařízení povolováním výjimek ze zákazu 

zkoušek na zvířatech v případě, že se 

objeví vážné obavy ohledně bezpečnosti 

některé existující přísady do kosmetických 

přípravků. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  31 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 
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Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provádění nařízení (ES) č. 1223/2009, 

pokud jde o odchylky ve vztahu ke 

zkouškám na zvířatech, by měly být 

Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k 

přijímání rozhodnutí, jimiž se povolují 

výjimky ze zákazu zkoušek na zvířatech. 

Tyto pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  32 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 4 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 1223/2009 

Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Opatření uvedená v šestém pododstavci se 

přijímají prostřednictvím prováděcích 

aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají 

postupem podle čl. 32 odst. 2.  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 31a prostřednictvím doplnění 

tohoto nařízení schvalováním výjimek 

uvedených v šestém pododstavci.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  33 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 4 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1223/2009 

Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 31a, kterými se po konzultaci s 

VVBS nebo jinými příslušnými orgány a s 

přihlédnutím ke směrnici 2005/29/ES 

stanoví seznam společných kritérií pro 

tvrzení, která lze používat v souvislosti s 

kosmetickými přípravky. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 31a za účelem doplnění tohoto 

nařízení tím, že po konzultaci s VVBS 

nebo jinými příslušnými orgány a s 

přihlédnutím ke směrnici 2005/29/ES 

stanoví seznam společných kritérií pro 

tvrzení, která lze používat v souvislosti s 

kosmetickými přípravky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  34 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 4 – bod 9 

Nařízení (ES) č. 1223/2009 

Článek 31 a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 31a Článek 31a 

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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. 2 odst. 3, čl. 13 

odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 

16 odst. 8 a 9, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 

2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 13 

odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 

16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 2, čl. 20 odst. 2 a 

čl. 31 odst. 1, 2 a 3 je svěřena Komisi na 
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od [datum vstupu tohoto souhrnného 

nařízení v platnost].  

dobu pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného 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 čl. 2 odst. 

3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 

a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 

odst. 1, 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci.  

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 

3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 

a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 2, čl. 20 

odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení 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*.  

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.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 

15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 20 odst. 

2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 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.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 

15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 

2, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 

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.  
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_____________________ _____________________ 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2002/46/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I a II uvedené směrnice s 

cílem přizpůsobit tyto přílohy technickému 

pokroku a o doplnění směrnice s ohledem 

na kritéria pro čistotu látek uvedených v 

příloze II směrnice a minimální množství 

vitaminů a minerálních látek přítomných v 

doplňcích stravy. 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. 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2002/46/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I a II uvedené směrnice s 

cílem přizpůsobit tyto přílohy technickému 

pokroku a o doplnění směrnice s ohledem 

na kritéria pro čistotu látek uvedených v 

příloze II směrnice a minimální a 

maximální množství vitaminů a 

minerálních látek přítomných v doplňcích 

stravy 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 
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v přenesené pravomoci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  36 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provedení směrnice 2002/46/ES by měly 

být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 

pokud jde o stanovení maximálního 

množství vitamínů a minerálních látek. 

Tyto pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  37 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 2002/46/ES 

Čl. 5 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
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akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 12a, kterými se stanoví minimální 

množství vitaminů a minerálních látek 

podle odstavce 3 tohoto článku. 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 12a, kterými se stanoví: 

 a) minimální množství vitaminů a 

minerálních látek podle odstavce 3 tohoto 

článku; 

Komise stanoví maximální množství 

vitaminů a minerálních látek podle 

odstavců 1 a 2 tohoto článku 

prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 13 odst. 2. 

b) maximální množství vitaminů a 

minerálních látek podle odstavců 1 a 2 

tohoto článku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  38 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 3 – bod 3 

Směrnice 2002/46/ES 

Čl. 12 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) V článku 12 se zrušuje odstavec 3;  3) V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje 

tímto: 

 „Aby byly odstraněny nedostatky uvedené 

v odstavci 1 a aby byla zajištěna ochrana 

lidského zdraví, je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 12a za 

účelem doplnění této směrnice.  

 Členský stát, který přijal ochranná 

opatření, je v tom případě může ponechat, 

dokud nebudou přijaty tyto akty v 

přenesené pravomoci.“ 

Or. en 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. Vzhledem k chybějícímu odůvodnění 

zrušení čl. 12 odst. 3 se navrhuje zachovat obsah tohoto ustanovení, které dříve podléhalo 

regulativnímu postupu s kontrolou, a spojit jej s akty v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 3 – bod 4 

Směrnice 2002/46/ES 

Článek 12 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12a  Článek 12a  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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. 2 a 4 a čl. 

5 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 5 a čl. 

5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi 

na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o výkonu přenesení 

pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomocí 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. 2 a 4 a čl. 5 odst. 5 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 

4 odst. 2 a 5 a čl. 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
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platných aktů v přenesené pravomoci. 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*.  

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.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 5 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. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 4 odst. 2 a 5 a čl. 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 

3vstoupí 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. Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  40 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provedení čl. 29 druhého pododstavce 

písm. i) směrnice 2002/98/ES by měly být 

Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 

vypouští se 
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pokud jde o stanovení postupu pro 

oznamování závažných nežádoucích 

účinků a reakcí a způsobu oznámení. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  41 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 3 – bod 1 

Směrnice 2002/98/ES 

Čl. 27 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 29 prvním a 

třetím pododstavci je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 29 prvním a 

třetím pododstavci je svěřena Komisi na 

dobu pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného 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. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  42 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 3 – bod 3 – písm. a 

Směrnice 2002/98/ES 

Čl. 29 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 27a, pokud jde o změny 

technických požadavků stanovených v 

přílohách I až IV za účelem jejich 

přizpůsobení technickému a vědeckému 

pokroku. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 27a za účelem změny technických 

požadavků stanovených v přílohách I až IV 

za účelem jejich přizpůsobení technickému 

a vědeckému pokroku 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny). 

Pozměňovací návrh  43 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 3 – bod 3 – písm. b 

Směrnice 2002/98/ES 

Čl. 29 – odst. 2 – písm. i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ve druhém pododstavci se zrušuje 

písmeno i);  

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  44 

Adina-Ioana Vălean 
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Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 3 – bod 3 – písm. d 

Směrnice 2002/98/ES 

Čl. 29 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) doplňuje se nový pátý pododstavec, 

který zní:  

vypouští se 

„Komise stanoví postup pro oznamování 

závažných nežádoucích účinků a reakcí a 

způsob oznámení prostřednictvím 

prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 

přijímají postupem podle čl. 28 odst. 2.“ 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  45 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 146 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2003/99/ES 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nejsou-li údaje sebrané při běžném 

sledování podle článku 4 dostačující, je 

Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

11a, kterými se stanoví koordinované 

programy sledování pro jednu nebo více 

zoonóz nebo jejich původců. Tyto akty v 

přenesené pravomoci se přijmou zejména 

tehdy, jsou-li zjištěny konkrétní potřeby a 

je-li nutné posoudit rizika nebo stanovit 

základní hodnoty týkající se zoonóz nebo 

jejich původců na úrovni členských států 

nebo na úrovni Unie. 

1. Nejsou-li údaje sebrané při běžném 

sledování podle článku 4 dostačující, je 

Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

11a za účelem doplnění této směrnice 

stanovením koordinovaných programů 
sledování pro jednu nebo více zoonóz nebo 

jejich původců. Tyto akty v přenesené 

pravomoci se přijmou zejména tehdy, jsou-

li zjištěny konkrétní potřeby a je-li nutné 

posoudit rizika nebo stanovit základní 

hodnoty týkající se zoonóz nebo jejich 

původců na úrovni členských států nebo na 

úrovni Unie. 



 

AM\1127088CS.docx 35/92 PE605.960v01-00 

 CS 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  46 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 146 – odst. 2 – bod 3 

Směrnice 2003/99/ES 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) V článku 11 se první a druhý 

pododstavec nahrazují tímto:  

3) Článek 11 se nahrazuje tímto: 

 „Článek 11 

 Změny příloh a prováděcí opatření 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 11a, kterými se mění přílohy II, 

III a IV, zejména s ohledem na tato 

kritéria: 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 11a, kterými se mění přílohy II, 

III a IV, zejména s ohledem na tato 

kritéria: 

a) výskyt zoonóz, jejich původců a 

antimikrobiální odolnost v populacích 

zvířat a lidí, v krmivu a potravinách a v 

životním prostředí; 

a) výskyt zoonóz, jejich původců a 

antimikrobiální odolnost v populacích 

zvířat a lidí, v krmivu a potravinách a v 

životním prostředí; 

b) dostupnost nových nástrojů pro 

sledování a podávání zpráv; 

b) dostupnost nových nástrojů pro 

sledování a podávání zpráv; 

c) požadavky s ohledem na hodnocení 

trendů na vnitrostátní, evropské nebo 

celosvětové úrovni. 

c) požadavky s ohledem na hodnocení 

trendů na vnitrostátní, evropské nebo 

celosvětové úrovni. 

 Další prováděcí opatření lze přijmout 

regulativním postupem podle čl. 12 odst. 

2.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Doplněná kritéria jsou nová, zpřesňují však udělení pravomocí tím, že zřetelně stanoví důvody 

pro změnu příloh (a neudělují proto „bianko“ pravomoci). Vzhledem k tomu, že v návrhu 
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Komise zůstal zachován nezměněný poslední odstavec článku 11, je vhodné z tohoto odstavce 

vypustit zmínku o „přechodných opatřeních“ (protože přechodná opatření jsou už zbytečná). 

Pozměňovací návrh  47 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 

1829/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny přílohy uvedeného nařízení za 

účelem jejího přizpůsobení technickému 

pokroku a o doplnění nařízení stanovením 

vhodných nižších prahových hodnot pro 

výskyt GMO v potravinách a krmivech, 

pod jejichž úrovní se nepoužijí požadavky 

na označování, s výhradou určitých 

podmínek, a stanovením zvláštních 

pravidel týkajících se informací 

podávaných zařízeními společného 

stravování, která poskytují potraviny 

konečnému spotřebiteli. 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 

1829/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny přílohy uvedeného nařízení za 

účelem jejího přizpůsobení technickému 

pokroku a o doplnění nařízení stanovením, 

které potraviny a která krmiva spadají do 

oblasti působnosti jednotlivých oddílů 

nařízení, stanovením vhodných nižších 

prahových hodnot pro výskyt GMO v 

potravinách a krmivech, pod jejichž úrovní 

se nepoužijí požadavky na označování, s 

výhradou určitých podmínek, stanovením 

opatření nutných k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky 

příslušných orgánů, opatření nutných 

k tomu, aby provozovatelé splnili 

požadavky na označování, a stanovením 

zvláštních pravidel týkajících se informací 

podávaných zařízeními společného 

stravování, která poskytují potraviny 

konečnému spotřebiteli. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  48 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek k 

provádění nařízení (ES) č. 1829/2003 by 

Komisi měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o opatření nutná k 

tomu, aby provozovatelé splnili požadavky 

příslušných orgánů, opatření nutná k 

tomu, aby provozovatelé splnili požadavky 

na označování, a pravidla k usnadnění 

jednotného uplatňování některých 

ustanovení. Tyto pravomoci by měly být 

vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 

182/2011. 

Za účelem zajištění jednotných podmínek k 

provádění nařízení (ES) č. 1829/2003 by 

Komisi měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o pravidla k 

usnadnění jednotného uplatňování 

některých ustanovení. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu s 

nařízením (EU) č. 182/2011. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 1829/2003 

Čl. 3 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může prostřednictvím 

prováděcích aktů rozhodnout, zda daný 

typ potraviny spadá do působnosti tohoto 

oddílu. Tyto prováděcí akty se přijímají 

postupem podle čl. 35 odst. 2. 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 34a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením, zda daný typ 

potraviny spadá do působnosti tohoto 

oddílu.  
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Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1829/2003 

Čl. 12 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 34a, kterými se stanoví vhodné 

nižší prahové hodnoty zejména u potravin, 

které obsahují GMO nebo z nich sestávají, 

nebo zohledňuje vědecký a technický 

pokrok. 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 34a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením vhodné nižší prahové 

hodnoty zejména u potravin, které obsahují 

GMO nebo z nich sestávají, nebo 

zohledňuje vědecký a technický pokrok. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  51 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1829/2003 

Článek 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 14 Článek 14 

Přenesené a prováděcí pravomoci Přenesené a prováděcí pravomoci 
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1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a, kterými se přijímají zvláštní 

pravidla týkající se informací podávaných 

zařízeními společného stravování, která 

poskytují potraviny konečnému 

spotřebiteli. Ve snaze přihlédnout ke 

zvláštní situaci zařízení společného 

stravování mohou být na základě těchto 

pravidel pozměněny požadavky stanovené 

v čl. 13 odst. 1 písm. e). 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 34a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením: 

 a) opatření nutných k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky 

příslušných orgánů, jak je uvedeno 

v čl. 12 odst. 3; 

 b) opatření nutných k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky na 

označování uvedené v článku 13; 

 c) zvláštních pravidel týkajících se 

informací podávaných zařízeními 

společného stravování, která poskytují 

potraviny konečnému spotřebiteli. Ve 

snaze přihlédnout ke zvláštní situaci 

zařízení společného stravování mohou být 

na základě těchto pravidel pozměněny 

požadavky stanovené v čl. 13 odst. 1 

písm. e). 

2. Komise může prostřednictvím 

prováděcích aktů přijmout:  

2. Komise může pomocí prováděcích aktů 

přijmout podrobná pravidla pro provádění 

tohoto článku 13. Tyto prováděcí akty se 

přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2. 

a) opatření nutná k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky 

příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 

12 odst. 3;  

 

b) opatření nutná k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky na 

označování uvedené v článku 13;  

 

c) podrobná pravidla k usnadnění 

jednotného uplatňování článku 13.  

 

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 35 odst. 2. 
 

Or. en 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  52 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 1829/2003 

Čl. 15 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může prostřednictvím 

prováděcích aktů rozhodnout, zda daný 

typ krmiva spadá do oblasti působnosti 

tohoto oddílu. Tyto prováděcí akty se 

přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2. 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 34a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením, zda daný typ krmiva 

spadá do oblasti působnosti tohoto oddílu.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  53 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 5 

Nařízení (ES) č. 1829/2003 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 34a, kterými se stanoví vhodné 

nižší prahové hodnoty, zejména u krmiv, 

která obsahují GMO nebo z nich sestávají, 

nebo zohledňuje vědecký a technický 

pokrok. 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 34a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením vhodné nižší prahové 

hodnoty, zejména u krmiv, která obsahují 

GMO nebo z nich sestávají, nebo 

zohledňuje vědecký a technický pokrok. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  54 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 1829/2003 

Článek 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 26 Článek 26 

Prováděcí pravomoci Přenesené a prováděcí pravomoci 

Komise může prostřednictvím prováděcích 

aktů přijmout:  

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 34a za účelem doplnění tohoto 

nařízení tím, že stanoví: 

a) opatření nutná k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky 

příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 24 

odst. 3;  

a) opatření nutná k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky 

příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 24 

odst. 3;  

b) opatření nutná k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky na 

označování uvedené v článku 25;  

b) opatření nutná k tomu, aby 

provozovatelé splnili požadavky na 

označování uvedené v článku 25.  

c) podrobná pravidla k usnadnění 

jednotného uplatňování článku 25.  

 

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 35 odst. 2. 
2. Komise může pomocí prováděcích aktů 

přijmout podrobná pravidla k usnadnění 

jednotného uplatňování článku 25. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem podle 

čl. 35 odst. 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  55 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 8 

Nařízení (ES) č. 1829/2003 

Článek 34 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 34a Článek 34a 

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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. 12 odst. 4, čl. 14 

odst. 1, čl. 24 odst. 4 a článku 32 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení v 

platnost].  

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 12 

odst. 4, čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 2, čl. 24 

odst. 4, čl. 26 odst. 1 a článku 32 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného 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 čl. 12 odst. 

4, čl. 14 odst. 1, čl. 24 odst. 4 a článku 32 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 

2, čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 

2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1 a článku 32 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po vyhlášení 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 

4. Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

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

tvorby právních předpisů*.  

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů*.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1a, čl. 24 odst. 4 

a článku 32 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.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 3 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1, čl. 

15 odst. 2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1 a 

článku 32 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. * Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  56 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 

2160/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I, II a III uvedeného 

nařízení a o jeho doplnění s ohledem na 

cíle Unie zaměřené na snížení výskytu 

zoonóz a původců zoonóz, zvláštní tlumicí 

metody, zvláštní pravidla pro kritéria 

týkající se dovozu ze třetích zemí, 

pravomoci a úkoly referenčních laboratoří 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 

2160/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I, II a III uvedeného 

nařízení a o jeho doplnění s ohledem na 

cíle Unie zaměřené na snížení výskytu 

zoonóz a původců zoonóz, zvláštní tlumicí 

metody, zvláštní pravidla pro kritéria 

týkající se dovozu ze třetích zemí, 

pravomoci a úkoly referenčních laboratoří 
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Unie a některé pravomoci a úkoly 

národních referenčních laboratoří. 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. 

Unie pro schvalování testovacích metod a 

pravidla týkající se některých pravomocí a 

úkolů národních referenčních laboratoří. 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. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  57 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu zajištění jednotných podmínek k 

provádění nařízení (ES) č. 2160/2003 by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o schvalování 

testovacích metod. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu s 

nařízením (EU) č. 182/2011. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  58 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 1 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, pokud jde o cíle Unie za 

účelem snížení výskytu zoonóz a původců 

zoonóz vyjmenovaných v příloze I sloupci 

1 v populacích zvířat vyjmenovaných v 

příloze I sloupci 2, s ohledem zejména na: 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, pokud jde o cíle Unie za 

účelem snížení výskytu zoonóz a původců 

zoonóz vyjmenovaných v příloze I sloupci 

1 v populacích zvířat vyjmenovaných v 

příloze I sloupci 2, za účelem doplnění 

tohoto nařízení s ohledem zejména na: 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  59 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, pokud jde o:  

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci za účelem 

doplnění tohoto nařízení v souladu s 

článkem 13a, pokud jde o:  

Or. en 
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Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  60 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je Komisi 

svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

13a, kterými se stanoví pravidla týkající se 

určení kritérií, uvedených v čl. 5 odst. 5 a v 

odstavci 2 tohoto článku členskými státy. 

4. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je Komisi 

svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

13a za účelem doplnění tohoto nařízení 

stanovením pravidel týkajících se určení 

kritérií, uvedených v čl. 5 odst. 5 a v 

odstavci 2 tohoto článku členskými státy 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  61 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 5 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Čl. 10 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povolení může být odňato stejným 

postupem, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je 

Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

13a, kterými se stanoví zvláštní pravidla 

týkající se takových kritérií. 

Povolení může být odňato stejným 

postupem. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je 

Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

13a za účelem doplnění tohoto nařízení, 

kterými se stanoví zvláštní pravidla týkající 

se takových kritérií. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  62 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 6 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, kterými se stanoví 

pravomoci a úkoly referenčních laboratoří 

Unie, zejména pokud jde o koordinaci 

jejich činností s činnostmi národních 

referenčních laboratoří. 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením pravomocí a úkolů 

referenčních laboratoří Unie, zejména 

pokud jde o koordinaci jejich činností s 

činnostmi národních referenčních 

laboratoří. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  63 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 6 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Čl. 11 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, kterými se stanoví některé 

pravomoci a úkoly národních referenčních 

laboratoří, zejména pokud jde o koordinaci 

jejich činností s činnostmi příslušných 

laboratoří členských států určených v 

souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a). 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením pravomocí a úkolů 

národních referenčních laboratoří, zejména 

pokud jde o koordinaci jejich činností s 

činnostmi příslušných laboratoří členských 

států určených v souladu s čl. 12 odst. 1 
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písm. a). 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  64 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise může prostřednictvím 

prováděcích aktů schválit jiné testovací 

metody uvedené v odstavci 3. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 14 odst. 2. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení schválením jiných testovacích 

metod, než které jsou metody uvedené v 

prvním a druhém pododstavci tohoto 

odstavce.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  65 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 8 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Článek 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 Článek 13 

 Prováděcí opatření 
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, kterými se mění prvky 

příslušných veterinárních osvědčení. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení změnou prvků příslušných 

veterinárních osvědčení. 

Jiná prováděcí nebo přechodná opatření je 

možné přijmout regulativním postupem 

podle čl. 14 odst. 2. 

Jiná prováděcí opatření je možné přijmout 

regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). Vzhledem k tomu, že v návrhu 

Komise zůstal zachován nezměněný poslední odstavec článku 13, je vhodné z tohoto odstavce 

vypustit zmínku o „přechodných opatřeních“ (protože přechodná opatření jsou už zbytečná). 

Pozměňovací návrh  66 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 9 

Nařízení (ES) č. 2160/2003 

Článek 13 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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, 6 a 7, čl. 

5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 

odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4 a článku 13 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost].  

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 

5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 

odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4, čl. 12 odst. 3 

třetím pododstavci a článku 13 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného 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, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 

odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4 a 

článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 

něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 

1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 

odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4, čl. 

12 odst. 3 třetím pododstavci a článku 13 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po vyhlášení 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*. 

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. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 

1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 

a 4 a článku 13 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. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 

1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 

a 4, čl. 12 odst. 3 třetího pododstavce a 

článku 13 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.“ * Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 
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Pozměňovací návrh  67 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2004/23/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedené směrnice o požadavky 

na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž 

přípravků a materiálů přicházejících do 

styku s těmito tkáněmi a buňkami, které 

mají dopad na jejich jakost, a o doplnění 

směrnice o určité technické požadavky. 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.  

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2004/23/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedené směrnice o požadavky 

na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž 

přípravků a materiálů přicházejících do 

styku s těmito tkáněmi a buňkami, které 

mají dopad na jejich jakost, o stanovení 

postupů pro zajištění sledovatelnosti a pro 

ověřování rovnocenných jakostních a 

bezpečnostních norem u dovážených tkání 

a buněk a o doplnění směrnice o určité 

technické požadavky. 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.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  68 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provedení směrnice 2004/23/ES by měly 

být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci 

ke stanovení postupů pro zajištění 

sledovatelnosti a pro ověřování 

rovnocenných jakostních a 

bezpečnostních norem u dovážených tkání 

a buněk. Tyto pravomoci by měly být 

vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 

182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  69 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 1 

Směrnice 2004/23/ES 

Čl. 8 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 28a ke stanovení požadavků na 

sledovatelnost tkání a buněk a rovněž 

přípravků a materiálů přicházejících do 

styku s těmito tkáněmi a buňkami, které 

mají dopad na jejich jakost a bezpečnost.  

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 28a za účelem doplnění této 

směrnice stanovením požadavků na 

sledovatelnost tkání a buněk, přípravků a 

materiálů přicházejících do styku s těmito 

tkáněmi a buňkami, které mají dopad na 

jejich jakost a bezpečnost, stejně jako 

stanovením postupů pro zajištění 

sledovatelnosti na úrovni Unie. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrhy mají spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci a vyjasnit přenesení pravomoci (tj. za 

účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  70 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 1 

Směrnice 2004/23/ES 

Čl. 8 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise stanoví postupy pro zajištění 

sledovatelnosti na úrovni Unie 

prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 29 odst. 2.“ 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrhy mají spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci a vyjasnit přenesení pravomoci (tj. za 

účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  71 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 2004/23/ES 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise stanoví postupy pro ověřování 

rovnocenných jakostních a bezpečnostních 

norem podle odstavce 1 prostřednictvím 

prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 28a za účelem doplnění této 

směrnice stanovením postupů pro 
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přijímají postupem podle čl. 29 odst. 2. ověřování rovnocenných jakostních a 

bezpečnostních norem podle odstavce 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrhy mají spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  72 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 3 

Směrnice 2004/23/ES 

Čl. 28 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 28a, pokud jde o technické 

požadavky uvedené v písmenech a) až i) 

prvního odstavce.  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 28a za účelem doplnění této 

směrnice, pokud jde o technické 

požadavky uvedené v písmenech a) až i) 

prvního odstavce.  

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  73 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 4 

Směrnice 2004/23/ES 

Článek 28 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 28a  Článek 28a  

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 
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1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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. 5 a v čl. 28 

druhém pododstavci je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost].  

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, čl. 9 

odst. 4 a v čl. 28 druhém pododstavci je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného 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 čl. 8 odst. 

5 a v čl. 28 druhém pododstavci kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomocí v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 

5, čl. 9 odst. 4 a v čl. 28 druhém 

pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v 

něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení 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*.  

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.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 8 odst. 5 a čl. 28 druhého pododstavce 

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 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 4 a čl. 28 druhého 

pododstavce 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 
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parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

________________________ ________________________ 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  74 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

Čl. 4 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, kterými se přijímají zvláštní 

hygienická opatření uvedená v odstavci 3, 

zejména pokud jde o: 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení přijetím zvláštních hygienických 
opatření uvedených v odstavci 3, zejména 

pokud jde o: 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  75 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

Čl. 6 – odst. 3 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) aktem v přenesené pravomoci, který je 

Komise zmocněna přijmout v souladu s 

článkem 13a. 

c) aktem v přenesené pravomoci, který je 

Komise zmocněna přijmout v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  76 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

Čl. 13 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 23a, kterými se stanoví výjimky z 

příloh I a II s přihlédnutím k příslušným 

rizikovým faktorům a za předpokladu, že 

tyto výjimky nemají vliv na dosažení níže 

uvedených cílů tohoto nařízení: 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením výjimek z příloh I 

a II, zejména s cílem usnadnit provádění 

článku 5 malým podnikům, s přihlédnutím 

k příslušným rizikovým faktorům a za 

předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv 

na dosažení cílů tohoto nařízení. 

a) usnadnit provádění článku 5 malým 

podnikům; 

 

b) zařízením, která produkují suroviny 

určené pro výrobu vysoce rafinovaných 

potravin, které byly ošetřeny způsobem 

zajišťujícím jejich bezpečnost, manipulují 

s těmito surovinami nebo je zpracovávají. 

 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh lépe odpovídá původnímu znění odstavce 2. Stanovené odchylky by 

neměly mít vliv na žádný z cílů nařízení. Znění navržené Komisí nedává smysl, protože 

směšuje stanovené odchylky s cíli nařízení (písm. a) a b) nejsou cíle nařízení). Kromě toho 

písm. b) se ve stávajícím znění článku 13 nenachází. 

Pozměňovací návrh  77 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 852/2004 

Článek 13 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 a  Článek 13 a  

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

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. 4, čl. 6 

odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 

a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou 

od [datum vstupu v platnost této směrnice]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 6 

odst. 3 písm. c) a čl. 13 odst. 1 a 2 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu v platnost této směrnice]. 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 čl. 4 odst. 

4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 

odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 

něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 

4, čl. 6 odst. 3 písm. c) a čl. 13 odst. 1 a 2 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 
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přenesené pravomoci. 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*. 

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. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 

12 a čl. 13 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. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c) a čl. 13 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  78 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 155 – odst. 2 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 854/2004 

Čl. 17 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci za účelem 
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článkem 18a, kterými se stanoví výjimky z 

příloh I, II, III, IV, V a VI s přihlédnutím k 

příslušným rizikovým faktorům a za 

předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv 

na dosažení níže uvedených cílů tohoto 

nařízení: 

doplnění tohoto nařízení v souladu s 

článkem 18a, kterými se stanoví výjimky z 

příloh I, II, III, IV, V a VI s přihlédnutím k 

příslušným rizikovým faktorům a za 

předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv 

na dosažení cílů tohoto nařízení, a to za 

účelem: 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu k čl. 17 odst. 2 je vyjasnit přenesení pravomoci (tj. za účelem 

doplnění). 

Pozměňovací návrh  79 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 155 – odst. 2 – bod 3 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 854/2004 

Čl. 18 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčena všeobecná působnost 

článku 16 a čl. 17 odst. 1, může Komise 

stanovit níže uvedená opatření 

prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 12 odst. 2:“;  

Aniž je dotčena všeobecná působnost čl. 17 

odst. 1, je Komisi svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 18a za účelem 

doplnění tohoto nařízení stanovením níže 

uvedených opatření:  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. Odkaz na článek 16 už není potřebný, 

protože tento článek se v souladu s návrhem Komise zrušuje. 

Pozměňovací návrh  80 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 155 – odst. 2 – bod 4 
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Nařízení (ES) č. 854/2004 

Článek 18 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 18a  Článek 18a  

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

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. 17 odst. 1 a 2 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2 a v 

článku 18 je svěřena Komisi na dobu pěti 

let od [datum vstupu tohoto souhrnného 

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 čl. 17 odst. 

1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 

něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 

1 a 2 a v článku 18 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení 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*. 

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. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 17 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 17 odst. 1 a 2 a v článku 18 vstoupí v 
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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. 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  81 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – přijetí unijního seznamu schválených 

výživových tvrzení jiných než tvrzení o 

snížení rizika onemocnění a o vývoji a 

zdraví dětí a podmínek jejich používání, 

změny seznamu a tvrzení doplněná do 

tohoto seznamu a konečná rozhodnutí o 

žádostech o schválení tvrzení.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  82 

Adina-Ioana Vălean 
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Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provádění nařízení (ES) č. 1924/2006 by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o přijetí unijního 

seznamu schválených výživových tvrzení 

jiných než tvrzení o snížení rizika 

onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a 

podmínek jejich používání, o změny 

seznamu a tvrzení doplněná do tohoto 

seznamu a o konečná rozhodnutí o 

žádostech o schválení tvrzení. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  83 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 1 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě potravin, které nejsou předem 

baleny (včetně čerstvých výrobků, jako je 

ovoce, zelenina nebo chléb), určených pro 

prodej konečnému spotřebiteli nebo 

zařízením veřejného stravování a v případě 

potravin balených v místě prodeje na 

žádost kupujícího nebo potravin, které jsou 

předem baleny s cílem okamžitého prodeje, 

se nepoužijí článek 7 a čl. 10 odst. 2 písm. 

a) a b). Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 24a, pokud jde o údaje 

V případě potravin, které nejsou předem 

baleny (včetně čerstvých výrobků, jako je 

ovoce, zelenina nebo chléb), určených pro 

prodej konečnému spotřebiteli nebo 

zařízením veřejného stravování a v případě 

potravin balených v místě prodeje na 

žádost kupujícího nebo potravin, které jsou 

předem baleny s cílem okamžitého prodeje, 

se nepoužijí článek 7 a čl. 10 odst. 2 písm. 

a) a b). Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 24a za účelem doplnění 
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pro označování těchto potravin, které 

nejsou předem baleny. Až do přijetí těchto 

aktů v přenesené pravomoci se mohou 

používat vnitrostátní předpisy. 

tohoto nařízení, pokud jde o údaje pro 

označování těchto potravin, které nejsou 

předem baleny. Až do přijetí těchto aktů v 

přenesené pravomoci se mohou používat 

vnitrostátní předpisy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  84 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 1 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pro druhové popisy (názvy), které se již 

tradičně používají k označení určité 

zvláštnosti skupiny potravin či nápojů, z 

níž by mohl vyplývat nějaký účinek na 

lidské zdraví, mohou provozovatelé 

potravinářských podniků požádat o 

odchylku od odstavce 3. Žádost se zasílá 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu 

členského státu, který ji bezodkladně 

postoupí Komisi. Komise přijme a zveřejní 

pravidla pro provozovatele potravinářských 

podniků, podle nichž se tyto žádosti 

podávají, aby se zajistilo, že se žádosti 

vyřizují průhledně a během přiměřené 

doby. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a, pokud jde o odchylky od 

odstavce 3. 

4. Pro druhové popisy (názvy), které se již 

tradičně používají k označení určité 

zvláštnosti skupiny potravin či nápojů, z 

níž by mohl vyplývat nějaký účinek na 

lidské zdraví, mohou provozovatelé 

potravinářských podniků požádat o 

odchylku od odstavce 3. Žádost se zasílá 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu 

členského státu, který ji bezodkladně 

postoupí Komisi. Komise přijme a zveřejní 

pravidla pro provozovatele potravinářských 

podniků, podle nichž se tyto žádosti 

podávají, aby se zajistilo, že se žádosti 

vyřizují průhledně a během přiměřené 

doby. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o odchylky od 

odstavce 3. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 
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Pozměňovací návrh  85 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 2 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a, kterými se stanoví odchylky 

od písm. d) druhého pododstavce tohoto 

článku v případě živin, jejichž dostatečné 

množství nemůže být vyváženou a 

různorodou stravou zajištěno; akty v 

přenesené pravomoci zahrnují podmínky 

použití odchylek s přihlédnutím ke 

zvláštním podmínkám v členských státech. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením odchylek od písm. d) 

druhého odstavce tohoto článku v případě 

živin, jejichž dostatečné množství nemůže 

být vyváženou a různorodou stravou 

zajištěno; akty v přenesené pravomoci 

zahrnují podmínky použití odchylek s 

přihlédnutím ke zvláštním podmínkám v 

členských státech. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  86 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 3 – písm. a – bod i 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijmout do 

19. ledna 2009 akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 24a, kterými se 

stanoví konkrétní výživové profily, včetně 

výjimek, které musí potraviny nebo určité 

kategorie potravin splňovat, aby mohly 

uvádět výživová nebo zdravotní tvrzení, a 

podmínky používání výživových nebo 

zdravotních tvrzení pro potraviny nebo 

určité kategorie potravin u určitých 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijmout do 

19. ledna 2009 akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 24a za účelem 

doplnění tohoto nařízení stanovením 

konkrétních výživových profilů, včetně 

výjimek, které musí potraviny nebo určité 

kategorie potravin splňovat, aby mohly 

uvádět výživová nebo zdravotní tvrzení, a 

podmínky používání výživových nebo 

zdravotních tvrzení pro potraviny nebo 
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výživových profilů.“; určité kategorie potravin u určitých 

výživových profilů.“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  87 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 3 – písm. a – bod i i  

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a, pokud jde o aktualizaci 

výživových profilů a podmínek jejich 

používání s ohledem na související 

vědecký pokrok. Za tímto účelem jsou 

konzultovány dotčené osoby, zejména 

provozovatelé potravinářských podniků a 

sdružení spotřebitelů.“;  

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o aktualizaci 

výživových profilů a podmínek jejich 

používání s ohledem na související 

vědecký pokrok. Za tímto účelem jsou 

konzultovány dotčené osoby, zejména 

provozovatelé potravinářských podniků a 

sdružení spotřebitelů.“;  

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  88 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 3 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 4 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a, pokud jde o opatření, kterými 

se určí potraviny nebo kategorie potravin 

jiné než uvedené v odstavci 3 tohoto 

článku, u nichž má být omezeno nebo 

zakázáno používání výživových nebo 

zdravotních tvrzení na základě vědeckých 

poznatků. 

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o opatření, kterými se 

určí potraviny nebo kategorie potravin jiné 

než uvedené v odstavci 3 tohoto článku, u 

nichž má být omezeno nebo zakázáno 

používání výživových nebo zdravotních 

tvrzení na základě vědeckých poznatků. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  89 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 5 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 13 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Po konzultaci s úřadem přijme Komise 

do nejpozději do 31. ledna 2010 

prostřednictvím prováděcího aktu seznam 

schválených tvrzení platných pro Unii 

podle odstavce 1 a veškeré nezbytné 

podmínky pro používání těchto tvrzení. 

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 25 odst. 2. 

3. Po konzultaci s úřadem přijme Komise 

do nejpozději do 31. ledna 2010 

prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 24a 
seznam schválených tvrzení platných pro 

Unii podle odstavce 1 a veškeré nezbytné 

podmínky pro používání těchto tvrzení.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci (formulace odpovídá návrhu právní 

služby). 

Pozměňovací návrh  90 

Adina-Ioana Vălean 
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Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 5 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 13 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Po konzultaci s úřadem přijme Komise 

prostřednictvím prováděcího aktu z 

vlastního podnětu nebo na žádost 

některého členského státu jakékoli změny 

seznamu podle odstavce 3, které jsou 

založeny na všeobecně uznávaných 

vědeckých poznatcích. Tyto prováděcí akty 

se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2. 

4. Po konzultaci s úřadem přijme Komise v 

souladu s článkem 24a prostřednictvím 

aktů v přenesené pravomoci z vlastního 

podnětu nebo na žádost některého 

členského státu jakékoli změny seznamu 

podle odstavce 3, které jsou založeny na 

všeobecně uznávaných vědeckých 

poznatcích. .   

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci (formulace odpovídá návrhu právní 

služby). 

Pozměňovací návrh  91 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 6 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Konečné rozhodnutí o žádosti přijme 

Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 25 odst. 2.“  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
konečné rozhodnutí o žádosti za účelem 

doplnění tohoto nařízení prostřednictvím 

aktů v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  92 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 6 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže 

tvrzení stále splňuje podmínky stanovené 

tímto nařízením, přijme Komise opatření 

ke schválení tvrzení bez omezení používání 

prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 25 odst. 2. 

b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže 

tvrzení stále splňuje podmínky stanovené 

tímto nařízením, je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat opatření ke schválení 

tvrzení bez omezení používání za účelem 

doplnění tohoto nařízení prostřednictvím 

aktů v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  93 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 7 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 18 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud se úřad vysloví proti doplnění 

tvrzení do seznamu uvedeného v odstavci 

4, přijme Komise rozhodnutí o žádosti 

prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 25 odst. 2.“  

Pokud se úřad vysloví proti doplnění 

tvrzení do seznamu uvedeného v odstavci 

4, přijme Komise za účelem doplnění 

tohoto nařízení v souladu s článkem 24a 

akty v přenesené pravomoci týkající se 

rozhodnutí o žádosti.  

Or. en 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  94 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 7 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 18 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže 

tvrzení stále splňuje podmínky stanovené 

tímto nařízením, přijme Komise opatření 

ke schválení tvrzení bez omezení používání 

prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 25 odst. 2. 

b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže 

tvrzení stále splňuje podmínky stanovené 

tímto nařízením, přijme Komise za účelem 

doplnění tohoto nařízení v souladu s 

článkem 24a akty v přenesené pravomoci 

ke schválení tvrzení bez omezení 

používání. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  95 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 8 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Článek 24 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Článek 24a  „Článek 24a  

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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

odst. 1 a 5 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi 

na dobu neurčitou od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost].  

pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 4, čl. 4 

odst. 1 a 5, čl. 8 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a 4, 

čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 18 odst. 5 a čl. 28 

odst. 6 písm. a) je svěřena Komisi na dobu 

pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného 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 čl. 1 odst. 

2 a 4, čl. 4 odst. 1 a 5 a čl. 8 odst. 2 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.  

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 

2 a 4, čl. 4 odst. 1 a 5, čl. 8 odst. 2, čl. 13 

odst. 3 a 4, čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 18 odst. 5 

a čl. 28 odst. 6 písm. a) kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení 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*.  

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. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 1 odst. 2 a 4, čl. 4 odst. 1 a 5 a čl. 8 

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 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 1 odst. 2 a 4, čl. 4 odst. 1 a 5, čl. 8 odst. 

2, čl. 13 odst. 3 a 4, čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 

18 odst. 5 a čl. 28 odst. 6 písm. a) 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 
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lhůta prodlouží o dva měsíce. námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

_______________________ _______________________ 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  96 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 10 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1924/2006 

Čl. 28 – odst. 6 – písm. a – bod i i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) po konzultaci s úřadem přijme Komise 

prostřednictvím prováděcího aktu 

rozhodnutí o používání zdravotních 

tvrzení schválených tímto způsobem. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 25 odst. 2. 

ii) po konzultaci s úřadem přijme Komise v 

souladu s článkem 24a akty v přenesené 

pravomoci za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením zdravotních tvrzení 

schválených tímto způsobem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  97 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



 

AM\1127088CS.docx 73/92 PE605.960v01-00 

 CS 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 

1925/2006 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I a II uvedeného nařízení za 

účelem jejich přizpůsobení vědeckému a 

technickému pokroku a o změny přílohy III 

uvedeného nařízení s cílem umožnit 

používání vitaminů, minerálních látek a 

některých dalších látek podléhajících 

zákazu, omezení nebo přezkumu Unie a o 

doplnění zmíněného nařízení určením 

dalších potravin nebo skupin potravin, do 

nichž se nesmějí přidávat vitaminy nebo 

minerální látky, stanovením kritérií pro 

čistotu forem vitaminů a minerálních látek 

a stanovením nejnižšího přípustného 

množství odchylně od významného 

množství pro přítomnost určitého vitaminu 

nebo minerální látky v potravině. 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.  

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 

1925/2006 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I a II uvedeného nařízení za 

účelem jejich přizpůsobení vědeckému a 

technickému pokroku a o změny přílohy III 

uvedeného nařízení s cílem umožnit 

používání vitaminů, minerálních látek a 

některých dalších látek podléhajících 

zákazu, omezení nebo přezkumu Unie, o 

doplnění zmíněného nařízení určením 

dalších potravin nebo skupin potravin, do 

nichž se nesmějí přidávat vitaminy nebo 

minerální látky, stanovením kritérií pro 

čistotu forem vitaminů a minerálních látek 

a stanovením nejnižšího přípustného 

množství odchylně od významného 

množství pro přítomnost určitého vitaminu 

nebo minerální látky v potravině, stejně 

jako stanovením nejvyššího přípustného 

množství vitaminů a minerálních látek a 

podmínek omezujících nebo zakazujících 

přidávání určitého vitaminu nebo 

minerální látky. 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. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  98 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provádění nařízení (ES) č. 1925/2006 by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o množství vitaminů 

nebo minerálních látek přidávaných do 

potravin a o podmínky omezující nebo 

zakazující přidávání určitého vitaminu 

nebo minerální látky. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu s 

nařízením (EU) č. 182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  99 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1925/2006 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, pokud jde o opatření k určení 

dalších potravin nebo skupin potravin, do 

nichž se nesmějí přidávat některé vitaminy 

nebo minerální látky, s ohledem na 

vědecké důkazy při zohlednění jejich 

výživové hodnoty. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o opatření k určení 

dalších potravin nebo skupin potravin, do 

nichž se nesmějí přidávat některé vitaminy 

nebo minerální látky, s ohledem na 

vědecké důkazy při zohlednění jejich 

výživové hodnoty. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  100 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1925/2006 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, pokud jde o opatření 

stanovící kritéria pro čistotu forem 

vitaminů a minerálních látek uvedených v 

příloze II, pokud se nepoužijí podle 

odstavce 2 tohoto článku. 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o opatření stanovící 

kritéria pro čistotu forem vitaminů a 

minerálních látek uvedených v příloze II, 

pokud se nepoužijí podle odstavce 2 tohoto 

článku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  101 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 4 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1925/2006 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Je-li do potravin přidáván vitamin nebo 

minerální látka, nesmí celkové množství 

daného vitaminu nebo minerální látky v 

prodávané potravině v žádném případě 

přesáhnout nejvyšší přípustné množství. 

1. Je-li do potravin přidáván vitamin nebo 

minerální látka, nesmí celkové množství 

daného vitaminu nebo minerální látky v 

prodávané potravině v žádném případě 

přesáhnout nejvyšší přípustné množství. 
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Komise stanoví tato množství 

prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 14 odst. 2. Komise může za tímto 

účelem předložit návrh opatření pro 

nejvyšší přípustné množství do 

19. ledna 2009. U koncentrovaných a 

sušených výrobků je nejvyšší přípustné 

množství stanoveno jako množství, jež je v 

nich obsaženo v okamžiku, kdy jsou 

připraveny ke spotřebě podle pokynů 

výrobce.  

Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 13a za 

účelem doplnění tohoto nařízení, pokud 

jde o toto nejvyšší přípustné množství. 

Komise může za tímto účelem předložit 

návrh opatření pro nejvyšší přípustné 

množství do 19. ledna 2009. U 

koncentrovaných a sušených výrobků je 

nejvyšší přípustné množství stanoveno jako 

množství, jež je v nich obsaženo v 

okamžiku, kdy jsou připraveny ke spotřebě 

podle pokynů výrobce.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci a vyjasnit přenesení pravomoci (tj. za 

účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  102 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 4 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1925/2006 

Čl. 6 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise stanoví případné podmínky 

omezující nebo zakazující přidávání 

určitého vitaminu nebo minerální látky do 

potraviny nebo do skupiny potravin 

prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto 

prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 14 odst. 2. 

2. Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 13a, 

pokud jde o stanovení případných 

podmínek omezujících nebo zakazujících 

přidávání určitého vitaminu nebo minerální 

látky do potraviny nebo do skupiny 

potravin.  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  103 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 4 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1925/2006 

Čl. 6 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Přidání vitaminu nebo minerální látky do 

potraviny musí vést k přítomnosti daného 

vitaminu nebo minerální látky v potravině 

alespoň ve významném množství, je-li 

stanoveno v bodě 2 části A přílohy XIII 

nařízení (EU) č. 1169/2011. Komisi je 

svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a, pokud jde o opatření, kterými 

se stanoví nejnižší přípustná množství 

vitaminu nebo minerální látky v 

potravinách, včetně případných nižších 

množství odchylně od významných 

množství pro určité potraviny nebo skupiny 

potravin. 

6. Přidání vitaminu nebo minerální látky do 

potraviny musí vést k přítomnosti daného 

vitaminu nebo minerální látky v potravině 

alespoň ve významném množství, je-li 

stanoveno v bodě 2 části A přílohy XIII 

nařízení (EU) č. 1169/2011. Komisi je 

svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 13a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o opatření, kterými se 

stanoví nejnižší přípustná množství 

vitaminu nebo minerální látky v 

potravinách, včetně případných nižších 

množství odchylně od významných 

množství pro určité potraviny nebo skupiny 

potravin. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  104 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 5 

Nařízení (ES) č. 1925/2006 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Označení, obchodní úprava a reklama u 

potravin, do kterých byly přidány vitaminy 

a minerální látky, nesmějí obsahovat 

žádnou zmínku uvádějící ani naznačující, 

že vyvážená a pestrá strava nemůže zajistit 

1. Označení, obchodní úprava a reklama u 

potravin, do kterých byly přidány vitaminy 

a minerální látky, nesmějí obsahovat 

žádnou zmínku uvádějící ani naznačující, 

že vyvážená a pestrá strava nemůže zajistit 
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odpovídající množství živin. Komisi je 

svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

13a, kterými se stanoví odchylka pro 

konkrétní živinu. 

odpovídající množství živin. Komisi je 

svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

13a za účelem doplnění tohoto nařízení, 

kterými se stanoví odchylka pro konkrétní 

živinu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  105 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 7 

Nařízení (ES) č. 1925/2006 

Článek 13 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13a Článek 13a 

Výkon přenesené pravomoci  Výkon přenesené pravomoci  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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. 3, článku 

4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 1 a 

čl. 8 odst. 2 a 5 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost.  

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, článku 

4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, 2 a 6, čl. 7 

odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 je svěřena Komisi 

na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného 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 čl. 3 odst. 

3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 6, čl. 7 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 

3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 6 
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odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.  

odst. 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 

kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po vyhlášení 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*.  

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.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 3 odst. 3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 

odst. 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 

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. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 3 odst. 3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 

odst. 2, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 

odst. 2 a 5 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.“  * Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“  

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh  106 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 
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Příloha I – část XII – bod 164 – odst. 3 – bod 5 

Směrnice 2009/128/ES 

Čl. 20 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

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 souhrnného 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. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci. 

Pozměňovací návrh  107 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 164 – odst. 3 – bod 5 a (nový) 

Směrnice 2009/128/ES 

Čl. 21 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a) V článku 21 se zrušuje odstavec 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem se ruší odstavec v článku 21 odkazující regulativní postup s 

kontrolou (který Komise v důsledku přehlédnutí ze svého návrhu nevypustila). 
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Pozměňovací návrh  108 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 470/2009 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedeného nařízení o vědecké 

metody pro stanovení referenčních hodnot 

pro opatření, pravidla týkající se opatření v 

případě potvrzené přítomnosti zakázané 

nebo nepovolené látky, jakož i metodické 

zásady hodnocení rizika a doporučení pro 

řízení rizika a pravidla použití 

maximálního limitu reziduí stanoveného 

pro farmakologicky účinnou látku v určité 

potravině i v jiné potravině získané ze 

stejného druhu nebo maximálního limitu 

reziduí stanoveného pro farmakologicky 

účinnou látku u jednoho nebo více určitých 

druhů i u jiných druhů. 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.  

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 470/2009 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedeného nařízení o vědecké 

metody pro stanovení referenčních hodnot 

pro opatření, referenční hodnoty pro 

opatření pro rezidua farmakologicky 

účinných látek, pravidla týkající se 

opatření v případě potvrzené přítomnosti 

zakázané nebo nepovolené látky, jakož i 

metodické zásady hodnocení rizika a 

doporučení pro řízení rizika a pravidla 

použití maximálního limitu reziduí 

stanoveného pro farmakologicky účinnou 

látku v určité potravině i v jiné potravině 

získané ze stejného druhu nebo 

maximálního limitu reziduí stanoveného 

pro farmakologicky účinnou látku u 

jednoho nebo více určitých druhů i u jiných 

druhů. 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.  

Or. en 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  109 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

 Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provádění nařízení (ES) č. 470/2009 by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o referenční 

hodnoty pro opatření pro rezidua 

farmakologicky účinných látek. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je spojení 

opatření, která byla dříve předkládána v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  110 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 470/2009 

Čl. 13 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a, pokud jde o přijetí: 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o přijetí: 

Or. en 
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Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  111 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 470/2009 

Čl. 18 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Považuje-li se to za nutné kvůli zajištění 

fungování kontrol potravin živočišného 

původu dovezených nebo uvedených na trh 

v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004, 

může Komise prostřednictvím prováděcího 

aktu stanovit pro rezidua farmakologicky 

účinných látek, na které se nevztahuje 

klasifikace podle čl. 14 odst. 2 písm. a), b) 

nebo c), referenční hodnoty pro opatření. 

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 

podle čl. 26 odst. 2. 

Považuje-li se to za nutné kvůli zajištění 

fungování kontrol potravin živočišného 

původu dovezených nebo uvedených na trh 

v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004, je 

Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

24a za účelem doplnění tohoto nařízení 

stanovením referenčních hodnot pro 

opatření pro rezidua farmakologicky 

účinných látek, na které se nevztahuje 

klasifikace podle čl. 14 odst. 2 písm. a), b) 

nebo c). 

Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých 

a řádně odůvodněných případech 

souvisejících s ochranou lidského zdraví, 

může Komise přijmout okamžitě příslušné 

prováděcí akty postupem podle čl. 26 

odst. 2a.“ 

Je-li to v naléhavých případech z důvodů 

ohrožení lidského zdraví nezbytné, použije 

se na akty v přenesené pravomoci přijaté 

podle tohoto článku postup stanovený 

v článku 24b.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci, a to i v souvislosti s postupem pro 

naléhavé případy. 

Pozměňovací návrh  112 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 2 
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Nařízení (ES) č. 470/2009 

Čl. 18 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých 

a řádně odůvodněných případech 

souvisejících s ochranou lidského zdraví, 

může Komise přijmout okamžitě příslušné 

prováděcí akty postupem podle čl. 26 

odst. 2a.“ 

Je-li to v naléhavých případech z důvodů 

ohrožení lidského zdraví nezbytné, použije 

se na akty v přenesené pravomoci přijaté 

podle tohoto článku postup stanovený 

v článku 24b.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci, a to i v souvislosti s postupem pro 

naléhavé případy. 

Pozměňovací návrh  113 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 470/2009 

Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a, pokud jde o metodické 

zásady a vědecké metody ke stanovení 

referenčních hodnot pro opatření. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o metodické zásady a 

vědecké metody ke stanovení referenčních 

hodnot pro opatření. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  114 

Adina-Ioana Vălean 
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Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 470/2009 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a, pokud jde o provádění tohoto 

článku. 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 24a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o provádění tohoto 

článku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  115 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 5 – úvodní věta 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5) V hlavě V se vkládá nový článek 24a, 

který zní:  

5) V hlavě V se vkládají nové články 24a a 

24b, které zní:  

Or. en 

Odůvodnění 

Doplnění odkazu na článek 24b (nový) v souladu s pozměňovacími návrhy předloženými níže.  

Pozměňovací návrh  116 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 5 

Nařízení (ES) č. 470/2009 

Článek 24 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Článek 24 a  Článek 24a  

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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. 2, čl. 19 

odst. 3 a čl. 24 odst. 4 je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost].  

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2, článku 

18, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou pěti let od 

[datum vstupu tohoto souhrnného 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 čl. 13 odst. 

2, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.  

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 

2, článku 18, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 

kdykoli zrušit Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po vyhlášení 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*.  

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.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 13 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 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 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 13 odst. 2, článku 18, čl. 19 odst. 3 a čl. 

24 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, 
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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. 

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

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy.  

Pozměňovací návrh  117 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 5 

Nařízení (ES) č. 470/2009 

Článek 24 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 24b  

 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 podle čl. 24a odst. 6. V 

takovém případě zruší Komise tento akt 

neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení 

námitek. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Přidání nového článku 24b bylo nutné s ohledem na pozměňovací návrh k čl. 18 třetímu 

pododstavci výše, kde je postup pro naléhavé případy pro prováděcí akty spojen s akty v 

přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  118 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 14 

Nařízení (ES) č. 1069/2009 

Čl. 40 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 51a, pokud jde o podmínky: 

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 51a za účelem doplnění tohoto 

nařízení, pokud jde o podmínky: 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  119 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 14 

Nařízení (ES) č. 1069/2009 

Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise přijme prováděcí akty týkající 

se: 

2. Komise přijme prováděcí akty za účelem 

doplnění tohoto nařízení týkající se: 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny). 
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Pozměňovací návrh  120 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 15 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1069/2009 

Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 

stanoví podmínky uvedené v prvním 

pododstavci písm. b). Tyto prováděcí akty 

se přijímají postupem podle čl. 52 odst. 3.“ 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 51a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením podmínek uvedených 
v písm. b).  

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh  121 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 15 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1069/2009 

Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 

stanoví požadavky uvedené v prvním 

pododstavci. Tyto prováděcí akty se 

přijímají postupem podle čl. 52 odst. 3. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 51a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením požadavků 

uvedených v prvním pododstavci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má spojit opatření, které bylo dříve předkládáno v rámci regulativního 

postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  122 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 16 – písm. b 

Nařízení (ES) č. 1069/2009 

Čl. 42 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 51a, kterými se stanoví: 

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 51a za účelem doplnění tohoto 

nařízení stanovením: 

Or. en 

Odůvodnění 

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). 

Pozměňovací návrh  123 

Adina-Ioana Vălean 
 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 20 

Nařízení (ES) č. 1069/2009 

Článek 51 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 51a Článek 51a 

Výkon přenesené pravomoci  Výkon přenesené pravomoci  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.  

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. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 

odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 odst. 2, čl. 

15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 

19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6, 

článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, čl. 

40 odst. 1, čl. 42 odst. 2 prvním 

pododstavci, čl. 43 odst. 3, čl. 48 odst. 7 

prvním pododstavci a odst. 8 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 

odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 odst. 2, čl. 

15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 

19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6, 

článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, čl. 

40 odst. 1 a 2, čl. 41 odst. 1 druhém 

pododstavci, čl. 41 odst. 3 třetím 

pododstavci, čl. 42 odst. 2 prvním 

pododstavci, čl. 43 odst. 3, čl. 48 odst. 7 
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vstupu tohoto souhrnného nařízení v 

platnost].  

prvním pododstavci a odst. 8 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného 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 čl. 5 odst. 

1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 

odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 

odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 

odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 

odst. 3, čl. 40 odst. 1, čl. 42 odst. 2 prvním 

pododstavci, čl. 43 odst. 3, čl. 48 odst. 7 

prvním pododstavci a odst. 8 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 

1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 

odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 

odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 

odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 

odst. 3, čl. 40 odst. 1 a 2, čl. 41 odst. 1 

druhém pododstavci, čl. 41 odst. 3 třetím 

pododstavci, čl. 42 odst. 2 prvním 

pododstavci, čl. 43 odst. 3, čl. 48 odst. 7 

prvním pododstavci a odst. 8 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po vyhlášení 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*.  

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.  

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.  

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 

4, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 

2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 

11, čl. 21 odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, 

čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 1, čl. 42 odst. 2 

prvního pododstavce, čl. 43 odst. 3, čl. 48 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 

4, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 

2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 

11, čl. 21 odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, 

čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 1 a 2, čl. 41 odst. 

1 druhém pododstavci, čl. 41 odst. 3 třetím 
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odst. 7 prvního pododstavce a odst. 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. 

pododstavci, čl. 42 odst. 2 prvního 

pododstavce, čl. 43 odst. 3, čl. 48 odst. 7 

prvního pododstavce a odst. 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.“  * Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“  

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění doby trvání přenesení pravomoci a aktualizace odkazů v souladu s předchozími 

pozměňovacími návrhy. 

 

 


