
 

AD\1132631CS.docx  PE604.743v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
 

2016/0400(COD) 

27.9.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro dopravu a cestovní ruch 

pro Výbor pro právní záležitosti 

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

aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje 

článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)) 

Zpravodaj: Georg Mayer 

 



 

PE604.743v02-00 2/31 AD\1132631CS.docx 

CS 

PA_Legam 



 

AD\1132631CS.docx 3/31 PE604.743v02-00 

 CS 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vítá návrh Komise, neboť představuje významný krok 

k celkovému sladění právních předpisů EU s režimem aktů v přenesené pravomoci 

a prováděcích aktů, což Lisabonská smlouva vyžaduje již téměř osm let.  

Cílem tohoto návrhu je sladit ustanovení o regulativním postupu s kontrolou ve 168 

legislativních aktech, včetně 34 základních aktech týkajících se mobility a dopravní politiky.  

V mnoha oblastech práva, jako je doprava, mohou otázky, které se jeví zprvu jako technické, 

znamenat nutnost politické volby se závažnými důsledky; Parlament by proto měl využít 

přenesení pravomocí na Komisi a zajistit demokratickou legitimitu v celém zákonodárném 

procesu EU. 

Pozměňovací návrhy řeší následující otázky: 

• délka trvání přenesení pravomocí na pět let s automatickým obnovením na základě 

zprávy Komise, jež bude vypracována devět měsíců před skončením tohoto pětiletého 

období; 

• zmocnění přijmout akty v přenesené pravomoci, které doplní směrnici Rady 97/70 

a nařízení (ES) č. 725/2004; 

• zmocnění přijmout akty v přenesené pravomoci, kterými se mění směrnice 

2009/18/ES, 2009/59/ES, 2001/96/ES, 2009/18/ES s cílem vyloučit z jejich působnosti 

jakékoli změny mezinárodních právních nástrojů, existuje-li zřejmé riziko poklesu 

úrovně námořní bezpečnosti. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Příloha I – část VII – bod 60 – odst. 3 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 437/2003 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, pokud jde o stanovení 

jiných norem přesnosti.; 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a s cílem doplnit toto nařízení 

stanovením jiných norem přesnosti.; 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 102 – odst. 2 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 3922/91 

Čl. 11 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 

odst. 1 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 11 odst. 1 je svěřeno Komisi na dobu 

pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o výkonu přenesení 

pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 103 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 95/50/ES 

Čl. 9 a a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci uvedené 

v článku 9a je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Přenesení pravomoci uvedené 

v článku 9a je svěřeno Komisi na dobu pěti 

let od [datum vstupu tohoto souhrnného 

nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o výkonu přenesení pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

Pozměňovací návrh  4 
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Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem přizpůsobení směrnice 97/70/ES 

vývoji mezinárodního práva by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny přílohy uvedené směrnice za 

účelem uplatňování navazujících změn 

protokolu z Torremolinos. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. Pro zajištění 

rovné účasti na vypracovávání aktů 

v přenesené pravomoci obdrží Evropský 

parlament a Rada veškeré dokumenty 

současně s odborníky z členských států 

a jejich odborníci mají automaticky přístup 

na setkání expertních skupin Komise, jež 

se věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

Za účelem přizpůsobení směrnice 97/70/ES 

vývoji mezinárodního práva by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny přílohy uvedené směrnice za 

účelem uplatňování navazujících změn 

protokolu z Torremolinos a přijetí 

ustanovení pro harmonizovaný výklad 

těch ustanovení přílohy protokolu 

z Torremolinos, která byla ponechána na 

vůli správám jednotlivých smluvních 

stran. 

 Aby byla zajištěna ochrana unijních 

standardů, měla by být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny této směrnice s cílem vyloučit 

z její působnosti jakoukoli změnu 

protokolu Torremolinos, je-li na základě 

hodnocení provedeného Komisí jasně 

patrné, že existuje riziko, že by tato 

mezinárodní změna snížila úroveň 

námořní bezpečnosti, prevence znečištění 

z lodí nebo ochrany životních 

a pracovních podmínek na lodích 

stanovenou námořními právními předpisy 

Unie nebo že by tato změna byla s těmito 

předpisy neslučitelná. 

 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 
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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. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provedení směrnice 97/70/ES by Komisi 

měly být svěřeny prováděcí pravomoci, 

pokud jde o přijetí ustanovení pro 

harmonizovaný výklad ustanovení přílohy 

protokolu z Torremolinos, který byl 

ponechán na vůli správám jednotlivých 

smluvních stran, pokud je to nezbytné 

k zajištění důsledného uplatňování těchto 

ustanovení v Unii. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu 

s nařízením (EU) č. 182/2011. 

vypouští se 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 1 

Směrnice 97/70/ES 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může stanovit 

harmonizovaný výklad ustanovení přílohy 

protokolu z Torremolinos, který byl 

ponechán na vůli správám jednotlivých 

smluvních stran, pokud je to nezbytné 

k zajištění důsledného uplatňování těchto 

ustanovení v Unii, prostřednictvím 

2. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 8a doplňující směrnici 

97/70/ES s cílem stanovit harmonizovaný 

výklad ustanovení přílohy protokolu 

z Torremolinos, který byl ponechán na vůli 
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prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 

přijímají postupem podle čl. 9 odst. 2. 

správám jednotlivých smluvních stran. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 1 

Směrnice 97/70/ES 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Změny mezinárodních právních 

nástrojů uvedených v čl. 2 odst. 4 mohou 

být vyjmuty z oblasti působnosti této 

směrnice na základě článku 5 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 2099/2002*. 

3. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 8a, jimiž se mění tato směrnice 

s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli 
změnu mezinárodních právních nástrojů 

uvedených v čl. 2 odst. 4, je-li na základě 

hodnocení provedeného Komisí jasně 

patrné, že existuje riziko, že by tato 

mezinárodní změna snížila úroveň 

námořní bezpečnosti, prevence znečištění 

z lodí nebo ochrany životních 

a pracovních podmínek na lodích 

stanovenou námořními právními předpisy 

Unie nebo že by byla s těmito předpisy 

neslučitelná. 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 97/70/ES 

Čl. 8 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
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námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 97/70/ES 

Čl. 8 a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po vyhlášení 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů 

v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 97/70/ES 

Čl. 8 a – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článku 8 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 105 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aby byla zajištěna ochrana unijních 

standardů, měla by být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny této směrnice s cílem vyloučit 

z její působnosti jakoukoli změnu úmluvy 

Marpol 73/78, je-li na základě hodnocení 

provedeného Komisí jasně patrné, že 

existuje riziko, že by tato mezinárodní 

změna snížila úroveň námořní 

bezpečnosti, prevence znečištění z lodí 

nebo ochrany životních a pracovních 

podmínek na lodích stanovenou 

námořními právními předpisy Unie nebo 

že by byla s těmito předpisy neslučitelná. 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 105 – odst. 3 – bod 1 

Směrnice 2000/59/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 105 – odst. 3 – bod 3 

Směrnice 2009/59/ES 

Čl. 15 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Změny mezinárodních právních nástrojů 

uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty 

z oblasti působnosti této směrnice na 

základě článku 5 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002*. 

Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 13a, jimiž se mění tato 

směrnice s cílem vyloučit z její působnosti 

jakoukoli změnu mezinárodních právních 

nástrojů uvedených v článku 2, je-li na 

základě hodnocení provedeného Komisí 

jasně patrné, že existuje riziko, že by tato 

mezinárodní změna snížila úroveň 

námořní bezpečnosti, prevence znečištění 

z lodí nebo ochrany životních 

a pracovních podmínek na lodích 

stanovenou námořními právními předpisy 

Unie nebo že by byla s těmito předpisy 

neslučitelná. 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 106 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aby byla zajištěna ochrana unijních 

standardů, měla by být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny této směrnice s cílem vyloučit 

z její působnosti jakoukoli změnu 

mezinárodních nástrojů uvedených 

v článku 3 této směrnice, je-li na základě 

hodnocení provedeného Komisí jasně 

patrné, že existuje riziko, že by tato 

mezinárodní změna snížila úroveň 

námořní bezpečnosti, prevence znečištění 

z lodí nebo ochrany životních 

a pracovních podmínek na lodích 

stanovenou námořními právními předpisy 

Unie nebo že by byla s těmito předpisy 

neslučitelná. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 106 – odst. 3 – bod 2 
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Směrnice 2001/96/ES 

Čl. 15 – poznámka pod čarou 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

* Úř. věst. L 123, 12.5.2006, s. 1.; vypouští se 

Odůvodnění 

Nesprávný odkaz. 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 106 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 2001/96/ES 

Čl. 15 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Změny mezinárodních právních nástrojů 

uvedených v článku 3 mohou být vyjmuty 

z oblasti působnosti této směrnice na 

základě článku 5 nařízení (ES) 

č. 2099/2002. 

Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 15a, jimiž se mění tato 

směrnice s cílem vyloučit z její působnosti 

jakoukoli změnu mezinárodního právního 

nástroje uvedeného v článku 3, je-li na 

základě hodnocení provedeného Komisí 

jasně patrné, že existuje riziko, že by tato 

mezinárodní změna snížila úroveň 

námořní bezpečnosti, prevence znečištění 

z lodí nebo ochrany životních 

a pracovních podmínek na lodích 

stanovenou námořními právními předpisy 

Unie nebo že by byla s těmito předpisy 

neslučitelná. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 106 – odst. 3 – bod 3 

Směrnice 2001/96/ES 

Čl. 15 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 
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v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 107 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 2002/59/ES 

Čl. 27 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 27 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 27 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 108 – odst. 2 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 2099/2002 

Čl. 7 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 
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v platnost]. přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 109 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2003/25/ES 

Čl. 10 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 110 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2003/59/ES 

Čl. 11 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 
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měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 111 – odst. 3 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 782/2003 

Čl. 8 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 

a článku 8 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 

a článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti 

let od [datum vstupu tohoto souhrnného 

nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o výkonu přenesení pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 112 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 2004/52/ES 

Čl. 4 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

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

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

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

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 
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devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 113 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2004/54/ES 

Čl. 16 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 114 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) 

č. 725/2004 vývoji mezinárodního práva 

by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny uvedeného nařízení za účelem 

začlenění změn některých mezinárodních 

nástrojů. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) 

č. 725/2004 vývoji mezinárodního práva 

by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 

o změny uvedeného nařízení za účelem 

začlenění změn některých mezinárodních 

nástrojů a stanovení harmonizovaných 

postupů pro uplatňování závazných 

ustanovení předpisu ISPS, avšak bez 
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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. 

rozšiřování oblasti působnosti uvedeného 

nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla 

odpovídající konzultace, a to i na odborné 

úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 

v souladu se zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů. Pro zajištění rovné 

účasti na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci obdrží Evropský parlament 

a Rada veškeré dokumenty současně 

s odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají automaticky přístup na 

setkání expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 114 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za účelem zajištění jednotných podmínek 

k provádění nařízení (ES) č. 725/2004 by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o stanovení 

harmonizovaných postupů pro 

uplatňování závazných ustanovení 

předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování 

oblasti působnosti uvedeného nařízení. 

Tyto pravomoci by měly být vykonávány 

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

vypouští se 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 114 – odst. 3 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 725/2004 

Čl. 10 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise stanoví harmonizované 

postupy pro uplatňování závazných 

ustanovení předpisu ISPS, avšak bez 

3. Komise je zmocněna přijmout akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10a, které doplní nařízení (ES) 
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rozšiřování oblasti působnosti tohoto 

nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají 

postupem podle čl. 11 odst. 2.; 

č. 725/2004 s cílem stanovit 
harmonizované postupy pro uplatňování 

závazných ustanovení předpisu ISPS, 

avšak bez rozšiřování oblasti působnosti 

tohoto nařízení.“; 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 114 – odst. 3 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 725/2004 

Čl. 10 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 115 – odst. 2 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 785/2004 

Čl. 8 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5 a čl. 7 

odst. 2 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5 a čl. 7 

odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let 

od [datum vstupu tohoto souhrnného 

nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o výkonu přenesení pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 
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o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 116 – odst. 2 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 789/2004 

Čl. 9 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 117 – odst. 2 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 868/2004 

Čl. 14 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
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období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 118 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2005/44/ES 

Čl. 10 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 119 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2005/65/ES 

Čl. 14 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 
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Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 120 – odst. 2 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 2111/2005 

Čl. 14 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 

a článku 8 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a článku 

8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 121 – odst. 3 – bod 4 

Směrnice 2006/126/ES 

Čl. 8 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 3 

odst. 2 a článku 8 je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 3 

odst. 2 a článku 8 je svěřena Komisi na 

dobu pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o výkonu přenesení 

pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
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proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 122 – odst. 2 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 336/2006 

Čl. 11 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 123 – odst. 3 – bod 6 

Směrnice 2007/59/ES 

Čl. 31 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 22 

odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 31 

odst. 1 a článku 34 je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 22 

odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 31 

odst. 1 a článku 34 je svěřena Komisi na 

dobu pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o výkonu přenesení 

pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
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Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 124 – odst. 3 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1371/2007 

Čl. 34 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článcích 33 a 34 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článcích 33 a 34 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 125 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2008/68/ES 

Čl. 8 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 
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Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 126 – odst. 3 – bod 4 

Směrnice 2008/96/ES 

Čl. 12 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1a 

a článku 12 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1a 

a článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti 

let od [datum vstupu tohoto souhrnného 

nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o výkonu přenesení pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 127 – odst. 3 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 300/2008 

Čl. 18 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 

a čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

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

11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti 

let od [datum vstupu tohoto souhrnného 

nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o výkonu přenesení pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
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parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 128 – odst. 3 – bod 1 

Směrnice 2009/15/ES 

Čl. 5 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

Pozměňovací návrh43 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 129 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aby byla zajištěna ochrana unijní 

standardů, měla by být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 

jde o změny této směrnice s cílem vyloučit 

z její působnosti jakékoli změny předpisu 

IMO pro vyšetřování námořních nehod 

a mimořádných událostí, je-li na základě 

hodnocení provedeného Komisí jasně 

patrné, že existuje riziko, že by tato 

mezinárodní změna snížila úroveň 

námořní bezpečnosti, prevence znečištění 

z lodí nebo ochrany životních 
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a pracovních podmínek na lodích 

stanovenou námořními právními předpisy 

Unie nebo že by tato změna byla s těmito 

předpisy neslučitelná. 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 129 – odst. 3 – bod 2 

Směrnice 2009/18/ES 

Čl. 18 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 4 

a článku 20 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 4 a článku 

20 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 129 – odst. 3 – bod 4 

Směrnice 2009/18/ES 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V souladu s článkem 5 nařízení 

(ES) č. 2099/2002 mohou být z působnosti 

této směrnice vyloučeny změny předpisu 

IMO pro vyšetřování námořních nehod 

a mimořádných událostí. 

3. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 18a, jimiž se mění tato směrnice 

s cílem vyloučit z její působnosti jakékoli 

změny předpisu IMO pro vyšetřování 

námořních nehod a mimořádných událostí, 

je-li na základě hodnocení provedeného 

Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že 

by tato mezinárodní změna snížila úroveň 

námořní bezpečnosti, prevence znečištění 

z lodí nebo ochrany životních 

a pracovních podmínek na lodích 
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stanovenou námořními právními předpisy 

Unie nebo že by tato změna byla s těmito 

předpisy neslučitelná. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 130 – odst. 2 – bod 2 

Směrnice 2009/33/ES 

Čl. 8 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena 

Komisi na dobu neurčitou od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu 

tohoto souhrnného nařízení v platnost]. 

Komise vypracuje zprávu o výkonu 

přenesení pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 131 – odst. 3 – bod 4 

Nařízení (ES) č. 391/2009 

Čl. 14 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 1 a čl. 14 

odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 1 a čl. 14 

odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti 

let od [datum vstupu tohoto souhrnného 

nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o výkonu přenesení pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 
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tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 132 – odst. 3 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 392/2009 

Čl. 9 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od 

[datum vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto souhrnného nařízení 

v platnost]. Komise vypracuje zprávu 

o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 133 – odst. 3 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 1071/2009 

Čl. 24 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 8 

odst. 9 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 8 

odst. 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let 

od [datum vstupu tohoto souhrnného 

nařízení v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o výkonu přenesení pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 
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tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 134 – odst. 3 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 1072/2009 

Čl. 14 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 

a čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 

a čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu 

pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o výkonu přenesení 

pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Příloha I – část XI – bod 135 – odst. 3 – bod 6 

Nařízení (ES) č. 1073/2009 

Čl. 25 a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

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

odst. 3 a 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 12 

odst. 5 a čl. 28 odst. 3 je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

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

odst. 3 a 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 12 

odst. 5 a čl. 28 odst. 3 je svěřena Komisi na 

dobu pěti let od [datum vstupu tohoto 

souhrnného nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o výkonu přenesení 

pravomoci nejpozději devět měsíců před 

koncem tohoto pětiletého období. 

Přenesení pravomoci se automaticky 
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prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období. 
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