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Pozměňovací návrh  124 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby byly zajištěny rychlé technické úpravy 

směrnice 2009/31/ES, měla by být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o potřebné změny k úpravě příloh 

zmíněné směrnice. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i 

naodborné 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. 

Aby byly zajištěny rychlé technické úpravy 

směrnice 2009/31/ES, měla by být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o potřebné změny k úpravě příloh 

zmíněné směrnice. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

úrovni odborníků jmenovaných členskými 

státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  125 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

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

Směrnice 2009/31/ES 

Čl. 29 a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

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 
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tvorby právních předpisů*. tvorby právních předpisů*. Je třeba uvést, 

že Evropský parlament je informován o 

konzultacích Komise s odborníky 

členských států, zejména prostřednictvím 

včas předávaných podkladů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  126 

Bart Staes 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 2 

Rozhodnutí č. 406/2009/ES 

Čl. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 12 a, čl. 13 odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že zvolené přenesení pravomoci z regulativního postupu s kontrolou na akty 

v přenesené pravomoci / prováděcí akty, pokud jde o rozhodnutí o „sdílení úsilí“, je 

kontroverzní a že povinnosti obsažené v tomto rozhodnutí nahradí na období 2021-2030 jiné 

nařízení, bylo by vhodnější nezahrnovat rozhodnutí 406/2009/ES do tohoto souhrnného 

návrhu . 

 

Pozměňovací návrh  127 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

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 
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obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  128 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  129 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

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

Rozhodnutí č. 406/2009/ES 

Čl. 3 – odst. 2 – odrážky 4 a 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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a) v odstavci 2 se čtvrtý a pátý 

pododstavec nahrazují tímto: 

vypouští se 

„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.;“ 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  130 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

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

Rozhodnutí 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. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  131 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  132 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IV – bod 24 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby se zohlednila technická harmonizace a 

normalizace týkající se navrhování, stavby, 

výroby nebo konstrukce pracovního 

vybavení nebo pracovišť, technický 

pokrok, změny v harmonizovaných 

evropských normách nebo specifikacích a 

nové poznatky týkající se hluku, měla by 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy za účelem technických úprav 

směrnice 2003/10/EHS. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i naodborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

interinstitucionálnídohodyze 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. 

Aby se zohlednila technická harmonizace a 

normalizace týkající se navrhování, stavby, 

výroby nebo konstrukce pracovního 

vybavení nebo pracovišť, technický 

pokrok, změny v harmonizovaných 

evropských normách nebo specifikacích a 

nové poznatky týkající se hluku, měla by 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy za účelem technických úprav 

směrnice 2003/10/EHS. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, 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. fr 
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Pozměňovací návrh  133 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IV – bod 25 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby se zohlednil technický rozvoj, změny 

mezinárodních předpisů či specifikací a 

nové poznatky v oblasti karcinogenů nebo 

mutagenů, měla by být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem 

technických úprav přílohy II směrnice 

2004/37/ES. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i 

naodbornéúrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

interinstitucionálnídohodyze 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. 

Aby se zohlednil technický rozvoj, změny 

mezinárodních předpisů či specifikací a 

nové poznatky v oblasti karcinogenů nebo 

mutagenů, měla by být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem 

technických úprav přílohy II směrnice 

2004/37/ES. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 32 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem přizpůsobení směrnice 

91/271/EHS vědeckému a technickému 

pokroku by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

přílohy I zmíněné směrnice. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

Za účelem přizpůsobení směrnice 

91/271/EHS vědeckému a technickému 

pokroku by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

přílohy I zmíněné směrnice. Je obzvláště 

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

i naodborné 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. 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  135 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 33 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem přizpůsobení směrnice 

91/676/EHS vědeckému a technickému 

pokroku by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

příloh uvedené směrnice. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i naodborné 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 přizpůsobení směrnice 

91/676/EHS vědeckému a technickému 

pokroku by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

příloh uvedené směrnice. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. Pro zajištění 

rovné účasti na vypracovávání aktů v 

přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států a 

jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání expertních skupin Komise, jež 

se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  136 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 35 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů,prozajištění rovné účasti 

na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci obdržízejménaEvropský 

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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  137 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 36 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem přizpůsobení směrnice 98/83/ES 

vědeckému a technickému pokroku by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, pokud jde o změny příloh II a III 

uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i 

naodborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

Za účelem přizpůsobení směrnice 98/83/ES 

vědeckému a technickému pokroku by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, pokud jde o změny příloh II a III 

uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

úrovni odborníků jmenovaných členskými 

státy, a aby tyto konzultace probíhaly v 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  138 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  139 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 39 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem přizpůsobení příloh směrnice 

2002/49/ES vědeckému a technickému 

pokroku by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 

změny příloh uvedené směrnice. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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 přizpůsobení příloh směrnice 

2002/49/ES vědeckému a technickému 

pokroku by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 

změny příloh uvedené směrnice. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  140 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 40 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby bylo zajištěno, že se používají aktuální 

analytické metody pro zjišťování 

dodržování mezních hodnot obsahu 

těkavých organických sloučenin, měla by 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy za účelem změn přílohy III 

směrnice 2004/42/ES s cílem přizpůsobit ji 

technickému pokroku. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i naodborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

Aby bylo zajištěno, že se používají aktuální 

analytické metody pro zjišťování 

dodržování mezních hodnot obsahu 

těkavých organických sloučenin, měla by 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy za účelem změn přílohy III 

směrnice 2004/42/ES s cílem přizpůsobit ji 

technickému pokroku. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  141 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 41 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zohlednění vědeckého a 

technického pokroku by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny směrnice 2004/107/ES. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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 zohlednění vědeckého a 

technického pokroku by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny směrnice 2004/107/ES. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  142 
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Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  143 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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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pravomoci. v přenesené pravomoci. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  144 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 44 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem přizpůsobení směrnice 

2006/118/ES vědeckému a technickému 

pokroku by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

příloh II, III a IV uvedené směrnice a 

doplnění nových znečišťujících látek nebo 

ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i naodborné 

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 přizpůsobení směrnice 

2006/118/ES vědeckému a technickému 

pokroku by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

příloh II, III a IV uvedené směrnice a 

doplnění nových znečišťujících látek nebo 

ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  145 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 47 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zohlednění vědeckého a Za účelem zohlednění vědeckého a 
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technického pokroku by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny přílohy směrnice 2007/60/ES. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

technického pokroku by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny přílohy směrnice 2007/60/ES. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  146 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VI – bod 48 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby se zohlednil technický rozvoj, měla by 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, pokud jde o změny příloh I 

až VI, VIII, IX, X a XV směrnice 

2008/50/ES za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i naodborné 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 

Aby se zohlednil technický rozvoj, měla by 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, pokud jde o změny příloh I 

až VI, VIII, IX, X a XV směrnice 

2008/50/ES za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, 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 
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jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání expertních skupin Komise, jež 

se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  147 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 naodborné 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. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  148 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 
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Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  149 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 
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Pozměňovací návrh  150 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 78 – odst. 1 

Nařízení 1185/2009 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem aktualizace nařízení (ES) 

č. 1185/2009 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny požadavků týkajících se zpráv o 

kvalitě uvedených v oddíle 6 příloh I a II a 

seznamu látek, které mají být sledovány, a 

jejich klasifikace do kategorií přípravků a 

chemických skupin uvedených v příloze III 

a o doplnění uvedeného nařízení o 

vymezení pojmu „ošetřená plocha“ v 

oddíle 2 přílohy II. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i 

naodborné 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. 

1185/2009 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny požadavků týkajících se zpráv o 

kvalitě uvedených v oddíle 6 příloh I a II a 

seznamu látek, které mají být sledovány, a 

jejich klasifikace do kategorií přípravků a 

chemických skupin uvedených v příloze III 

a o doplnění uvedeného nařízení o 

vymezení pojmu „ošetřená plocha“ v 

oddíle 2 přílohy II. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i 

na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  151 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 85 – odst. 1 

Směrnice 2000/14/ES 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem přizpůsobení směrnice 

2000/14/ES technickému pokroku by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, pokud jde o změny přílohy III 

uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i 

naodborné 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 přizpůsobení směrnice 

2000/14/ES technickému pokroku by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, pokud jde o změny přílohy III 

uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

úrovni odborníků jmenovaných členskými 

státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  152 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 86 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu přijetí nezbytných technických 

úprav nařízení (ES) č. 2003/2003 by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až IV 

uvedeného nařízení za účelem 

přizpůsobování a modernizace metod 

měření, odběru vzorků a analýzy a bližšího 

určení kontrolních opatření a o změny 

přílohy I uvedeného nařízení za účelem 

zařazení nových typů hnojiva. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i naodborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

V zájmu přijetí nezbytných technických 

úprav nařízení (ES) č. 2003/2003 by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, pokud jde o změny příloh I až IV 

uvedeného nařízení za účelem 

přizpůsobování a modernizace metod 

měření, odběru vzorků a analýzy a bližšího 

určení kontrolních opatření a o změny 

přílohy I uvedeného nařízení za účelem 

zařazení nových typů hnojiva. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, a aby tyto konzultace 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  153 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 87 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  154 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  155 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část IX – bod 97 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S cílem zlepšit dopady výrobků spojených 

se spotřebou energie na životní prostředí a 

dosáhnout úspor energie by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o doplnění směrnice 2009/125/ES o 

zvláštní požadavky na ekodesign pro 

vybrané environmentální aspekty s 

podstatným dopadem na životní prostředí. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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 

S cílem zlepšit dopady výrobků spojených 

se spotřebou energie na životní prostředí a 

dosáhnout úspor energie by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o doplnění směrnice 2009/125/ES o 

zvláštní požadavky na ekodesign pro 

vybrané environmentální aspekty s 

podstatným dopadem na životní prostředí. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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 



AM\1133862CS.docx 23/44 PE610.567v01-00 

  CS 

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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  156 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 136 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

89/108/EHS by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedené směrnice o kritéria 

čistoty, která musí splňovat kryogenní 

média, postupy pro odběr vzorků hluboce 

zmrazených potravin a postupy pro 

sledování jejich teploty a teplot v 

přepravních prostředcích a úložných a 

skladovacích prostorech. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i naodborné 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 

89/108/EHS by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedené směrnice o kritéria 

čistoty, která musí splňovat kryogenní 

média, postupy pro odběr vzorků hluboce 

zmrazených potravin a postupy pro 

sledování jejich teploty a teplot v 

přepravních prostředcích a úložných a 

skladovacích prostorech. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, 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. fr 
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Pozměňovací návrh  157 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 137 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice 1999/2/ES 

by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

uvedené směrnice v rozsahu nutném k 

zajištění ochrany veřejného zdraví a o 

doplnění zmíněné směrnice s ohledem na 

výjimky týkající se nejvyšší dávky záření u 

potravin a dodatečné požadavky na 

ozařovny. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i naodborné 

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 1999/2/ES 

by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

uvedené směrnice v rozsahu nutném k 

zajištění ochrany veřejného zdraví a o 

doplnění zmíněné směrnice s ohledem na 

výjimky týkající se nejvyšší dávky záření u 

potravin a dodatečné požadavky na 

ozařovny. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  158 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 138 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 141/2000 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedeného nařízení o definice 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 

141/2000 by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 

doplnění uvedeného nařízení o definice 
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„podobného léčivého přípravku“ a 

„klinické nadřazenosti“. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i naodborné 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. 

„podobného léčivého přípravku“ a 

„klinické nadřazenosti“. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  159 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 139 – odst. 3 – bod 1 – písm. a 

Směrnice 2001/18/ES 

Čl. 16 – odst. 2 – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 29a, kterými se stanoví kritéria a 

požadavky na informace uvedené v 

odstavci 1 a také jakékoli požadavky 

týkající se souhrnu obsahu oznámení, a to 

po konzultaci s příslušným vědeckým 

výborem. Kritéria a požadavky na 

informace musí zajistit vysokou úroveň 

bezpečnosti pro lidské zdraví a životní 

prostředí a musí vycházet z dostupných 

vědeckých důkazů týkajících se této 

bezpečnostiaze zkušeností získaných 

během uvolňování srovnatelných geneticky 

modifikovaných organismů.; 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 29a, kterými se stanoví kritéria a 

požadavky na informace uvedené v 

odstavci 1 a také jakékoli požadavky 

týkající se souhrnu obsahu oznámení, a to 

po konzultaci s příslušným vědeckým 

výborem. Kritéria a požadavky na 

informace musí zajistit vysokou úroveň 

bezpečnosti pro lidské zdraví a životní 

prostředí a musí vycházet z dostupných 

vědeckých důkazů týkajících se této 

bezpečnosti, ze zkušeností získaných 

během uvolňování srovnatelných geneticky 

modifikovaných organismů a ze zásady 

předběžné opatrnosti. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  160 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 142 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2002/32/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 za 

účelem jejich přizpůsobení technickému 

pokroku a o doplnění směrnice o kritéria 

přípustnosti pro dekontaminační postupy. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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 

2002/32/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 za 

účelem jejich přizpůsobení technickému 

pokroku a o doplnění směrnice o kritéria 

přípustnosti pro dekontaminační postupy. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  161 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

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

Směrnice 2002/46/ES 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice V zájmu dosažení cílů směrnice 
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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 naodborné 

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. 

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 úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  162 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2002/98/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I až IV uvedené směrnice 

za účelem jejich přizpůsobení technickému 

a vědeckému pokroku a o doplnění 

směrnice o určité technické požadavky. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2002/98/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I až IV uvedené směrnice 

za účelem jejich přizpůsobení technickému 

a vědeckému pokroku a o doplnění 

směrnice o určité technické požadavky. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se 



PE610.567v01-00 28/44 AM\1133862CS.docx 

CS 

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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  163 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 145 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  164 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 146 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2003/99/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny přílohy I uvedené směrnice k 

aktualizaci seznamů zoonóz a jejich 

původců podle zmíněné přílohy, o změny 

příloh II, III a IV směrnice a o doplnění 

směrnice o koordinované programy 

sledování pro jednu nebo více zoonóz nebo 

jejich původců. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i naodborné 

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 

2003/99/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny přílohy I uvedené směrnice k 

aktualizaci seznamů zoonóz a jejich 

původců podle zmíněné přílohy, o změny 

příloh II, III a IV směrnice a o doplnění 

směrnice o koordinované programy 

sledování pro jednu nebo více zoonóz nebo 

jejich původců. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  165 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  166 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 148 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 1830/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedeného nařízení stanovením 

systému tvorby a přiřazování 

jednoznačných identifikačních kódů 

geneticky modifikovaným organismům. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů. Pro zajištění rovné 

účasti na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci obdrží Evropský parlament a 

Rada veškeré dokumenty současně s 

odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na 

setkání expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 1830/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o doplnění uvedeného nařízení stanovením 

systému tvorby a přiřazování 

jednoznačných identifikačních kódů 

geneticky modifikovaným organismům. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  167 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 149 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 1831/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I, II, III a IV uvedeného 

nařízení za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku a o doplnění nařízení 

o pravidla, která umožní zavedení 

zjednodušených ustanovení pro povolování 

doplňkových látek, které již byly povoleny 

pro použití v potravinách. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i naodborné 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. 1831/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I, II, III a IV uvedeného 

nařízení za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku a o doplnění nařízení 

o pravidla, která umožní zavedení 

zjednodušených ustanovení pro povolování 

doplňkových látek, které již byly povoleny 

pro použití v potravinách. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  168 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 150 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 2065/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedeného nařízení po 

vyžádání vědecko-technického stanoviska 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 2065/2003 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedeného nařízení po 

vyžádání vědecko-technického stanoviska 
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úřadu a o doplnění nařízení o kritéria 

jakosti pro validované metody analýzy. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

úřadu a o doplnění nařízení o kritéria 

jakosti pro validované metody analýzy. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  169 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 

Unie a některé pravomoci a úkoly 

národních referenčních laboratoří. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

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 

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 úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  170 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 naodborné 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, a o doplnění 

směrnice o určité technické požadavky. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 
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Pozměňovací návrh  171 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 852/2004 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 a 

o jeho doplnění s ohledem na zvláštní 

hygienická opatření, požadavky na 

schvalování potravinářských podniků, 

zvláštní ustanovení týkající se uplatňování 

požadavků nařízení na určité potraviny s 

cílem zabývat se konkrétními riziky nebo 

novými hrozbami pro veřejné zdraví a s 

ohledem na výjimky z příloh uvedeného 

nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i naodborné 

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. 852/2004 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 a 

o jeho doplnění s ohledem na zvláštní 

hygienická opatření, požadavky na 

schvalování potravinářských podniků, 

zvláštní ustanovení týkající se uplatňování 

požadavků nařízení na určité potraviny s 

cílem zabývat se konkrétními riziky nebo 

novými hrozbami pro veřejné zdraví a s 

ohledem na výjimky z příloh uvedeného 

nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  172 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 154 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 853/2004 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh II a III uvedeného nařízení 

a o jeho doplnění s ohledem na používání 

jiných látek než pitné vody k odstranění 

povrchového znečištění produktů 

živočišného původu, s ohledem na změny 

zvláštních záruk týkajících se uvedení 

určitých potravin živočišného původu na 

trh ve Švédsku nebo Finsku a s ohledem na 

výjimky z příloh II a III nařízení (ES) 

č. 853/2004. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i naodborné 

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. 853/2004 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh II a III uvedeného nařízení 

a o jeho doplnění s ohledem na používání 

jiných látek než pitné vody k odstranění 

povrchového znečištění produktů 

živočišného původu, s ohledem na změny 

zvláštních záruk týkajících se uvedení 

určitých potravin živočišného původu na 

trh ve Švédsku nebo Finsku a s ohledem na 

výjimky z příloh II a III nařízení (ES) 

č. 853/2004. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  173 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 155 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 854/2004 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I, II, III, IV, V a VI 

uvedeného nařízení a o jeho doplnění 

stanovením výjimky z těchto příloh. Je 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 854/2004 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh I, II, III, IV, V a VI 

uvedeného nařízení a o jeho doplnění 

stanovením výjimky z těchto příloh. Je 
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obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 156 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 183/2005 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 za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku a o doplnění 

uvedeného nařízení stanovením zvláštních 

mikrobiologických kritérií a cílů, 

schválením krmivářských podniků a 

udělením výjimek z příloh I, II a III 

zmíněného nařízení. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i 

naodborné 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 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 183/2005 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 za účelem jejich přizpůsobení 

technickému pokroku a o doplnění 

uvedeného nařízení stanovením zvláštních 

mikrobiologických kritérií a cílů, 

schválením krmivářských podniků a 

udělením výjimek z příloh I, II a III 

zmíněného nařízení. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

úrovni odborníků jmenovaných členskými 

státy, 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 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  175 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 157 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  176 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, a aby tyto 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  177 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 naodborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 

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 úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  178 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 160 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 1394/2007 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedeného nařízení s cílem 

přizpůsobit je vědeckému a technickému 

pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i naodborné 

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. 1394/2007 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedeného nařízení s cílem 

přizpůsobit je vědeckému a technickému 

pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  179 
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Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 161 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice 

2009/32/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny přílohy I uvedené směrnice za 

účelem jejího přizpůsobení technickému 

pokroku a o doplnění směrnice s ohledem 

na metody analýzy nezbytné k ověření 

dodržování kritérií čistoty a metody odběru 

vzorků a metody kvalitativní a 

kvantitativní analýzy extrakčních 

rozpouštědel uvedených v příloze I 

zmíněné směrnice a nejvyšší povolená 

množství rtuti a kadmia v těchto 

rozpouštědlech. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i naodborné 

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 

2009/32/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny přílohy I uvedené směrnice za 

účelem jejího přizpůsobení technickému 

pokroku a o doplnění směrnice s ohledem 

na metody analýzy nezbytné k ověření 

dodržování kritérií čistoty a metody odběru 

vzorků a metody kvalitativní a 

kvantitativní analýzy extrakčních 

rozpouštědel uvedených v příloze I 

zmíněné směrnice a nejvyšší povolená 

množství rtuti a kadmia v těchto 

rozpouštědlech. Je obzvláště důležité, aby 

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  180 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 162 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů směrnice V zájmu dosažení cílů směrnice 
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2009/41/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedené směrnice za 

účelem jejich přizpůsobení technickému 

pokroku a stanovení seznamu typů GMM, 

na něž se směrnice nevztahuje, je-li jejich 

bezpečnost stanovena podle kritérií 

uvedených ve zmíněné směrnici. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

2009/41/ES by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedené směrnice za 

účelem jejich přizpůsobení technickému 

pokroku a stanovení seznamu typů GMM, 

na něž se směrnice nevztahuje, je-li jejich 

bezpečnost stanovena podle kritérií 

uvedených ve zmíněné směrnici. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  181 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 164 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S cílem stanovit rámec pro činnost Unie za 

účelem dosažení udržitelného používání 

pesticidů by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

příloh I až IV směrnice 2009/128/ES za 

účelem zohlednění vědeckého a 

technického pokroku. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i 

naodborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

S cílem stanovit rámec pro činnost Unie za 

účelem dosažení udržitelného používání 

pesticidů by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny 

příloh I až IV směrnice 2009/128/ES za 

účelem zohlednění vědeckého a 

technického pokroku. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

úrovni odborníků jmenovaných členskými 

státy, a aby tyto konzultace probíhaly v 

souladu se zásadami stanovenými v 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  182 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 naodborné 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 

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 úrovni odborníků jmenovaných 

členskými státy, 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 
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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. 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  183 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XII – bod 166 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) 

č. 767/2009 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedeného nařízení s cílem 

přizpůsobit je technickému pokroku a o 

jeho doplnění o seznam kategorií krmných 

surovin. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i naodborné 

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. 767/2009 by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny příloh uvedeného nařízení s cílem 

přizpůsobit je technickému pokroku a o 

jeho doplnění o seznam kategorií krmných 

surovin. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na úrovni 

odborníků jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 

Pozměňovací návrh  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 
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Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i naodborné 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. 

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na úrovni odborníků 

jmenovaných členskými státy, 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. fr 

 


