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Pozměňovací návrh 126
Theodoros Skylakakis

Postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(2) Při provádění politik Unie by měla být 
zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského 
zdraví. Náležitá pozornost by měla být 
podle potřeby věnována ochraně životního 
prostředí a dobrým životním podmínkám 
zvířat.

(2) Při provádění politik Unie by měla být 
zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského 
zdraví. Náležitá pozornost by měla být 
podle potřeby věnována ochraně životního 
prostředí a dobrým životním podmínkám 
zvířat, přičemž by se měla zohlednit jejich 
domnělá schopnost myslet a vnímat.

Or. en

Odůvodnění

Míra domnělé schopnosti zvířat myslet a vnímat se liší druh od druhu, což by mělo být podle 
potřeby odpovídajícím způsobem zohledňováno.

Pozměňovací návrh 127
Elena Oana Antonescu

Postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být také jasně uvedeno, že 
potravinu je třeba považovat za novou, je-li 
při její výrobě uplatněna technologie, která 
se při výrobě této potraviny v Unii dříve 
nepoužívala. Toto nařízení by se mělo 
vztahovat zejména na nově vznikající 
technologie v oblasti chovu zvířat 
a procesu výroby potravin, které mají vliv 
na potraviny, a tudíž by mohly ovlivnit 
bezpečnost potraviny. Mezi nové potraviny 
by tedy měly patřit i potraviny získané ze 
zvířat, při jejichž chovu bylo použito 
netradičních chovatelských metod, 

(6) Mělo by být také jasně uvedeno, že 
potravinu je třeba považovat za novou, je-li 
při její výrobě uplatněna technologie, která 
se při výrobě potravin, jež mají být  
uvedených na trh v Unii a zde mají být 
také spotřebovávány, dříve nepoužívala. 
Toto nařízení by se mělo vztahovat 
zejména na nově vznikající technologie 
v oblasti chovu zvířat a procesu výroby 
potravin, které mají vliv na potraviny, 
a tudíž by mohly ovlivnit bezpečnost 
potraviny. Mezi nové potraviny by tedy 
měly patřit i potraviny získané ze zvířat, 
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a z jejich potomků, potraviny získané 
z rostlin, při jejichž pěstování bylo použito 
netradičních pěstitelských metod, 
potraviny získané novými výrobními 
postupy, které mohou mít na potraviny 
vliv, a potraviny obsahující umělé 
nanomateriály nebo z nich tvořené. 
Potraviny získané z nových odrůd rostlin 
nebo z nových plemen zvířat pěstovaných 
či chovaných tradičními pěstitelskými nebo 
chovatelskými metodami by neměly být 
považovány za nové potraviny. Dále je 
třeba upřesnit, že potraviny ze třetích zemí, 
které jsou v Unii nové, lze považovat za 
tradiční, pouze pokud pocházejí 
z prvovýroby ve smyslu nařízení (ES) 
č. 178/2002, ať již jsou zpracované, či 
nikoli (například ovoce, džem, ovocná 
šťáva). Takto získané potraviny by však 
neměly zahrnovat potraviny získané ze 
zvířat či rostlin, při jejichž chovu či 
pěstování byly použity netradiční 
chovatelské nebo pěstitelské metody, 
potraviny získané z potomků těchto zvířat 
ani potraviny, k jejichž získání byl použit 
nový výrobní postup.

při jejichž chovu bylo použito netradičních 
chovatelských metod, a z jejich potomků, 
potraviny získané z rostlin, při jejichž 
pěstování bylo použito netradičních 
pěstitelských metod, potraviny získané 
novými výrobními postupy, které mohou 
mít na potraviny vliv, a potraviny 
obsahující umělé nanomateriály nebo 
z nich tvořené. Potraviny získané z nových 
odrůd rostlin nebo z nových plemen zvířat 
pěstovaných či chovaných tradičními 
pěstitelskými nebo chovatelskými 
metodami by neměly být považovány za 
nové potraviny. Dále je třeba upřesnit, že 
potraviny ze třetích zemí, které jsou v Unii 
nové, lze považovat za tradiční, pouze 
pokud pocházejí z prvovýroby ve smyslu 
nařízení (ES) č. 178/2002, ať již jsou 
zpracované, či nikoli (například ovoce, 
džem, ovocná šťáva). Takto získané 
potraviny by však neměly zahrnovat 
potraviny získané ze zvířat či rostlin, při 
jejichž chovu či pěstování byly použity 
netradiční chovatelské nebo pěstitelské 
metody, potraviny získané z potomků 
těchto zvířat ani potraviny, k jejichž 
získání byl použit nový výrobní postup.

Or. ro

Odůvodnění

Tento nástroj se zabývá regulací uvádění nových potravin na vnitřní trh, ať už byly vyrobeny 
v EU nebo, za  zvláštních podmínek, ve třetích zemích. Nařízení se netýká potravin 
vyrobených pro trhy třetích zemí.

Pozměňovací návrh 128
Oreste Rossi

Postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(18a) Aby nedocházelo k pokusům na 
zvířatech, měly by se pokusy na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení 
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provádět pouze v krajním případě. Toto 
nařízení by mělo zajistit, že zkoušky na 
obratlovcích budou sníženy na minimum 
– se zvláštním zaměřením na zdvojování 
zkoušek – a také by mělo podpořit 
používání zkušebních metod, při nichž se 
nepoužívají zvířata, a inteligentních 
strategií zkoušek. 
V procesu vývoje nových potravin by měly 
být stávající výsledky pokusů na 
obratlovcích sdíleny. Dále v souladu se 
směrnicí Rady 86/609/EHS ze dne 
24. listopadu 1986 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se ochrany zvířat používaných 
pro pokusné a jiné vědecké účely1 musí být 
pokusy na obratlovcích nahrazeny, 
omezeny nebo zdokonaleny. 
Je-li to možné, mělo by provádění tohoto 
nařízení vycházet z používání vhodných 
alternativních pokusných metod. 
Nejpozději do sedmi let ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost by Komise měla 
přezkoumat pravidla o ochraně výsledků 
pokusů na obratlovcích a případně tato 
pravidla změnit. 
1 Úř. věst. L 358, 18. 12. 1986, s. 1.

Or. it

Odůvodnění

Zabránění zdvojování zkoušek by například znamenalo, že by již nebylo možné zvířeti 
způsobit opětovný výskyt tumorů, a tím pádem by nebylo možné  zjistit, jaké budou zdravotní 
následky při druhém nebo třetím cyklu terapie. Je třeba vzít v úvahu, že rekurentní tumory 
jsou pozorovány u nejméně 30 % operovaných pacientů s tumory nebo sarkomy. Zákaz těchto 
pokusů na zvířatech by znamenal testování přímo na pacientech.

Pozměňovací návrh 129
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(19a) Etická a environmentální hlediska 
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musí být považována za součást 
posuzování rizik během povolovacího 
řízení. Tato hlediska by měla posuzovat 
Evropská skupina pro etiku ve vědě 
a nových technologiích a Evropská 
agentura pro životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně obnovuje pozměňovací návrh č. 23 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 130
Oreste Rossi

Postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Jsou-li tradiční potraviny ze 
třetích zemí zařazeny na seznam 
tradičních potravin ze třetích zemí, mělo 
by být jejich uvádění na trh v Unii 
povoleno za podmínek, které odpovídají 
podmínkám platným pro potraviny, 
u nichž byla prokázána historie 
bezpečného používání. Pokud jde 
o posuzování a řízení bezpečnosti 
tradičních potravin ze třetích zemí, měla by 
se zohlednit jejich historie bezpečného 
používání v zemi jejich původu. Historie 
bezpečného používání potraviny by 
neměla zahrnovat nepotravinářské 
používání ani používání, které nesouvisí 
s běžnou výživou.

(22) Pokud jde o posuzování a řízení 
bezpečnosti tradičních potravin ze 
třetích zemí, měly by se zohlednit platná 
pravidla EU.

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné zabránit dovozu a uvádění na trh výrobků, které nejsou v souladu s předpisy EU 
nebo jejichž složení částečně nebo zcela pochází ze zvířecího nebo rostlinného druhu 
ohroženého vyhubením.
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Pozměňovací návrh 131
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 34

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(34) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu 
s články 5 a 7 rozhodnutí Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi1.

vypouští se

1 Úř. věst. L 184, 17. 7. 1999, s. 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 35

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(35) Zejména je třeba zmocnit Komisi 
k objasnění určitých definic, aby se 
zajistilo harmonizované provádění těchto 
ustanovení členskými státy na základě 
příslušných kritérií, včetně definice 
„umělého nanomateriálu“, s přihlédnutím 
k technickému a vědeckému vývoji 
a netradičním chovatelským metodám, 
mezi něž patří i techniky nepohlavního 
rozmnožování geneticky identických zvířat 
nepoužívaných k výrobě potravin v Unii 
před 15. květnem 1997. Dále je třeba 
zmocnit Komisi k přijímání veškerých 
vhodných přechodných ustanovení a 
k aktualizaci seznamu tradičních potravin 
ze třetích zemí a unijního seznamu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 36

Postoj Rady Pozměňovací návrh

(36) Rovněž  je třeba zmocnit Komisi 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o kritéria pro určování, zda se potraviny ve 
významné míře používaly k lidské spotřebě 
v Unii před 15. květnem 1997. Zvláště 
důležité je, aby Komise v souladu se 
závazkem, jejž přijala ve sdělení ze dne 
9. prosince 2009 týkajícím se provádění 
článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, konzultovala v přípravné 
fázi odborníky.

(36) Je třeba zmocnit Komisi k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o kritéria pro 
určování, zda se potraviny ve významné 
míře používaly k lidské spotřebě v Unii 
před 15. květnem 1997, pokud jde 
o stanovení, zda typ potraviny spadá do 
působnosti tohoto nařízení, o úpravu 
a přizpůsobení definice „umělého 
nanomateriálu“ s přihlédnutím 
k technickému a vědeckému vývoji a 
v souladu s definicemi následně 
odsouhlasenými na mezinárodní úrovni, 
o pravidla upravující postup v případech, 
kdy Komise nemá k dispozici informace 
o používání potraviny k lidské spotřebě 
před 15. květnem 1997, a rovněž pokud 
jde o pravidla pro uplatňování čl. 4 odst. 1 
a o aktualizaci unijního seznamu. Je 
zejména důležité, aby Komise vedla 
během přípravné fáze náležité konzultace, 
včetně konzultací s odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2b) V případě potřeby a s ohledem na 
působnost uvedenou v tomto článku, 
Komise může stanovit prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu se 
čl. 21 a dle podmínek v článcích 22 a 23, 
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zda typ potraviny spadá do působnosti 
tohoto nařízení.  V případech, kdy nová 
potravina může mít na lidský organismus 
účinek srovnatelný s účinkem léčivého 
přípravku, může si Komise vyžádat 
stanovisko Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (EMEA) k tomu, zda potravina 
spadá do působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 
z 31. března 2004, kterým se stanoví 
postupy Společenství pro registraci 
humánních a veterinárních léčivých 
přípravků a dozor nad nimi a kterým se 
zřizuje Evropská agentura pro léčivé 
přípravky1, a nikoli do působnosti tohoto 
nařízení.
1 Úř. věst. L 136, 30. 4. 2004, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 91 z prvního čtení v EP.

Pozměňovací návrh 135
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout další kritéria pro 
upřesnění definic v odst. 2 písm. a) 
bodech i) až iv) a písm. c), d) a e) tohoto 
článku regulativním postupem podle 
čl. 19 odst. 2.

3. Vzhledem k různým definicím 
nanomateriálů zveřejněným různými 
subjekty na mezinárodní úrovni a 
vzhledem k neustálému vědeckému a 
technickému vývoji v oblasti 
nanotechnologií Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu se 
čl. 21 a s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 22 a 23 upraví a přizpůsobí 
písm. (c) odst. 2 vědecko-technickému 
pokroku a definicím následně 
dohodnutým na mezinárodní úrovni. 

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrhy EP č. 92 a 35 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 136
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3

Postoj Rady Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby může příslušný orgán 
konzultovat jiné příslušné orgány 
a Komisi ohledně rozsahu, v jakém byla 
daná potravina před 15. květnem 1997 
v Unii používána k lidské spotřebě. 
Odpovědi na takovou konzultaci se 
předávají rovněž Komisi. Komise provede 
souhrn obdržených odpovědí a výsledek 
konzultací sdělí všem příslušným 
orgánům.

3. Aby byla zachována úplnost informací 
týkajících se klasifikace nových potravin, 
přijme Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu se čl. 21 
a s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 22 a 23 nejpozději ...* pravidla 
upravující postup v případech, kdy 
Komise nemá k dispozici informace 
o používání potraviny k lidské spotřebě 
před 15. květnem 1997.
* Šest měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh č. 40 z prvního čtení v EP.

Pozměňovací návrh 137
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 4

Postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Komise může regulativním postupem 
podle čl. 19 odst. 2 přijmout prováděcí 
opatření k odstavci 3 tohoto článku.

4. Komise může přijmout podrobná
prováděcí pravidla k odstavci 1, zejména 
pokud jde o informace, které se mají 
shromáždit od členských států nebo od 
provozovatelů potravinářských podniků, 
prostřednictvím aktů v přenesené 
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pravomoci v souladu s článkem 21 a 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 22 a 23.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 4 odst. 2 z dokumentu Komise.

Pozměňovací návrh 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 8 – písm. c a (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

ca) při řízení rizik se zohledňuje 
stanovisko Evropské agentury pro životní 
prostředí, které se zveřejní nejpozději ke 
dni vydání hodnocení Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin, a v němž je 
uvedeno, do jaké míry má výrobní postup 
a běžná spotřeba škodlivé dopady na 
životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně obnovuje pozměňovací návrh č. 47 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 8 – písm. c b (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

cb) při řízení rizik se zohledňuje 
stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve 
vědě a nových technologiích, které se 
zveřejní nejpozději ke dni vydání 
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hodnocení Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin a v němž je uedeno, 
do jaké míry existují etické výhrady;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně obnovuje pozměňovací návrh č. 48 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 140
Daciana Octavia Sârbu

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 8 – písm. c c (nové)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

cc) nepochází z klonovaného zvířete nebo 
jeho potomků.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva z prvního čtení v Evropském parlamentu konkrétně potvrdila, že budoucí právní 
předpisy mají zákazat vstup těchto potravin na trh Evropské unie. Tento pozměňovací návrh 
by zajistil, že tyto potraviny nebudou uvedeny na trh před tím, než budou tyto právní předpisy 
předloženy. 

Pozměňovací návrh 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

Potraviny, k jejichž výrobě byly použity 
postupy vyžadující zvláštní 
metody( například potraviny obsahující 
umělé nanomateriály), mohou být 
zahrnuty na unijní seznam v případě, že 
existují vhodné dostatečné metody 
posuzování rizik a že jsou Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin shledány 
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vhodnými pro stanovení, zda je spotřeba 
dané potraviny bezpečná.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně obnovuje pozměňovací návrh 50 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh 142
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. 1

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Unijní seznam je aktualizován postupem 
stanoveným v nařízení (ES) č. 1331/2008 
a případně podle článku 16  tohoto 
nařízení.

1. Komise aktualizuje unijní seznam mimo 
jiné v případech ochrany údajů 
uvedených v článku 16 v souladu
s postupem stanoveným v nařízení (ES) 
č. 1331/2008. Odchylně od čl. 7 odstavců 
4 až 6 nařízení (ES) č. 1331/2008, se 
nařízení aktualizující unijní seznam 
přijímá prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 21 a 
s výhradou podmínek uvedených 
v článcích 22 a 23. Komise zveřejní unijní 
seznam na vyhrazeném místě na své 
internetové stránce určené k tomuto 
účelu.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 7 odst. 4  z dokumentu Komise.
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Pozměňovací návrh 143
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. 2 g (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2g. Před uplynutím doby uvedené 
v článku 16 odst. 1 je unijní seznam 
aktualizován v souladu s odstavcem 1 tak, 
aby do něj za předpokladu, že potravina, 
na kterou se vztahuje povolení, stále 
splňuje podmínky stanovené v tomto 
nařízení, již nebyly zahrnovány zvláštní 
údaje uvedené v odst. 2 písm. g) tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 7 odst. 4 z dokumentu Komise.

Pozměňovací návrh 144
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. 2 h (nový)

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2h. Pro účely aktualizace unijního 
seznamu zařazením nové potraviny v 
případě, že nová potravina nesestává z 
potravin, jež podléhají ochraně údajů 
podle článku 16, ani je neobsahuje, a 
jestliže
a) je tato nová potravina, pokud jde 
o složení, metabolismus a obsah 
nežádoucích látek, rovnocenná 
se stávajícími potravinami
nebo
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b) tato nová potravina sestává z potravin 
již dříve schválených pro použití 
v potravinách v Unii nebo tyto potraviny 
obsahuje a lze očekávat, že nové 
zamýšlené použití podstatně nezvýší její 
příjem spotřebiteli, včetně spotřebitelů 
ze zranitelných skupin, použije se 
obdobně postup oznamování podle článku 
11 tohoto nařízení, odchylně od článku 1 
odstavce 1 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 86 z prvního čtení v EP.

Pozměňovací návrh 145
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 6 a 7

Postoj Rady Pozměňovací návrh

6. Zúčastněná strana může svou žádost 
v jakékoli fázi postupu vzít zpět.

6. Aby bylo zajištěno řádné fungování 
postupu oznamování uvedeného v tomto 
článku, Komise do ...* stanoví podrobná 
prováděcí pravidla k tomuto článku 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 21 a 
s výhradou podmínek uvedených 
v článcích 22 a 23.

7. Do .....* přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 19 odst. 2 prováděcí 
pravidla k tomuto článku.
*Úř. věst.: vložte prosím datum: 2 roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

* Šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Elena Oana Antonescu

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Postoj Rady Pozměňovací návrh

2) Výrobce neprodleně uvědomí Komisi 2) Výrobce nebo úřad neprodleně uvědomí 
Komisi 

Or. ro

Odůvodnění

Povinné předkládání doplňujících informací, které mohou mít vliv na hodnocení toho, je-li 
nová potravina nezávadná, se nemůže týkat pouze zúčastněných stran, v tomto případně 
výrobce, jelikož není ve výrobcově zájmu, aby poskytoval informace, jež by mohly vést 
k nezahrnutí nové potraviny do unijního seznamu. Nařízení by tedy mělo stanovit vhodnou 
alternativu, jak předávat nové vědecké a technické informace o nových potravinách Komisi, 
když tak výrobce sám neučiní.

Pozměňovací návrh 147
Elena Oana Antonescu

Postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 17 – písm. a

Postoj Rady Pozměňovací návrh

a) unijní seznam uvedený v čl. 7 odst. 1 
a seznam tradičních potravin ze 
třetích zemí uvedený v čl. 7 odst. 2 na 
samostatné internetové stránce Komise 
určené k tomuto účelu;

a) seznam Unie uvedený v čl. 7 odst. 1 
a seznam tradičních potravin ze třetích 
zemí uvedený v čl. 7 odst. 2 na samostatné 
internetové stránce Komise určené 
k tomuto účelu, a to ve všech úředních 
jazycích EU;

Or. ro



AM\812695CS.doc 17/19 PE440.200v01-00

CS

Pozměňovací návrh 148
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Článek 21

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 20 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Komise předloží 
zprávu o přenesených pravomocích do šesti 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament nebo 
Rada nezruší v souladu s článkem 22. 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2b, čl. 3 
odst. 3, čl. 4 odst. 3 a 4, čl.9 odst. 1, čl. 11 
odst. 6 a článku 20 je svěřena Komisi na 
dobu pěti let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Komise předloží zprávu 
o přenesených pravomocích do šesti 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament nebo 
Rada nezruší v souladu s článkem 22. 

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 22 
a 23.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 22 
a 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Článek 22

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 20 
kdykoli zrušit.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 
2b, čl. 3 odst. 3, čl. 4, odst. 3 a 4, čl. 9 
odst. 1, čl. 11 odst. 6 a článku 20 kdykoli 
zrušit.

2. Orgán, který zahájí interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí nejpozději jeden 
měsíc před přijetím konečného rozhodnutí 

2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se snaží uvědomit druhý orgán 
a Komisi v přiměřené lhůtě před přijetím 



PE440.200v01-00 18/19 AM\812695CS.doc

CS

druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, 
jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, 
a důvody tohoto zrušení.

konečného rozhodnutí a uvede přenesené 
pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být 
zrušeno, včetně možných důvodů tohoto 
zrušení.

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Kartika Tamara Liotard

Postoj Rady – pozměňující akt
Článek 23

Postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví nebo pokud před 
uplynutím této lhůty Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit, vstupuje akt 
v přenesené pravomoci v platnost dnem 
v něm stanoveným.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v 
této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví,  je akt v přenesené 
pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost v den 
v něm stanoveným.

Pokud Evropský parlament i Rada 
uvědomí Komisi o svém úmyslu námitky 
nevyslovit, může být akt v přenesené 
pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstoupit v platnost před 
uplynutím uvedené lhůty.

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v 
platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky.  
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
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v přenesené pravomoci, je odůvodní. v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en


