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Pozměňovací návrh 8
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je třeba stanovit kritéria s cílem určit 
postup, jenž se použije při přijímání 
prováděcích aktů. V zájmu dosažení větší 
jednotnosti a k zajištění, aby byly procesní 
požadavky přiměřené povaze prováděcích 
aktů, jež mají být přijaty, by tato kritéria 
měla být závazná.

(8) Aniž by byl dotčen postup, jenž se 
použije při přijímání prováděcích aktů a 
který je stanoven v základním aktu, 
přezkumný postup by se měl v zásadě 
používat při přijímání všeobecných 
prováděcích opatření v případě, že se 
vyžadují jednotné podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria nelze stanovit, pokud nejsou stávající akty v souladu s článkem 290 o aktech v 
přenesené pravomoci, který se nyní může vztahovat i na oblasti, pro něž se Parlament v 
návaznosti na přijetí Lisabonské smlouvy stal spolutvůrcem právních předpisů. „Důvěřuj, ale 
prověřuj.“ Proto by měl být přezkumný postup pravidlem.

Pozměňovací návrh 9
Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přezkumný postup by se měl vztahovat 
pouze na přijetí opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je provádění 
základních aktů, a zvláštních opatření, 
která mohou mít významný dopad. Tento 
postup by měl umožnit kontrolu ze strany 
členských států tak, aby opatření nebylo 
možno přijmout, nejsou-li v souladu se 
stanoviskem výboru, vyjma ve velmi 
mimořádných situacích, kdy by Komise 
měla mít možnost přijmout a uplatňovat 
opatření po omezenou dobu navzdory 
zápornému stanovisku. Komise by měla 
mít možnost přezkoumat návrh opatření v 

(9) V základním legislativním aktu by měl 
být stanoven postup, který se vztahuje na 
přijímání prováděcích aktů. Přezkumný 
postup by se měl vztahovat pouze na přijetí 
opatření obecného významu, která v 
souladu s článkem 290 SFEU nedoplňují 
nebo nemění prvky základního 
legislativního aktu, které nejsou 
podstatné. Tento postup by měl umožnit 
kontrolu ze strany členských států tak, aby 
opatření nebylo možno přijmout, nejsou-li 
v souladu se stanoviskem výboru, vyjma ve 
velmi mimořádných situacích, kdy by 
Komise měla mít možnost přijmout 
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případě, pokud výbor nezaujme žádné 
stanovisko, s přihlédnutím k názorům 
vyjádřeným ve výboru.

a uplatňovat opatření po omezenou dobu 
navzdory zápornému stanovisku. Komise 
by měla mít možnost přezkoumat návrh 
opatření v případě, pokud výbor nezaujme 
žádné stanovisko, s přihlédnutím k 
názorům vyjádřeným ve výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přezkumný postup by se měl vztahovat 
pouze na přijetí opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je provádění 
základních aktů, a zvláštních opatření, 
která mohou mít významný dopad. Tento 
postup by měl umožnit kontrolu ze strany 
členských států tak, aby opatření nebylo 
možno přijmout, nejsou-li v souladu se 
stanoviskem výboru, vyjma ve velmi 
mimořádných situacích, kdy by Komise 
měla mít možnost přijmout a uplatňovat 
opatření po omezenou dobu navzdory 
zápornému stanovisku. Komise by měla 
mít možnost přezkoumat návrh opatření v 
případě, pokud výbor nezaujme žádné 
stanovisko, s přihlédnutím k názorům 
vyjádřeným ve výboru.

(9) V základním legislativním aktu by 
mělo být uvedeno, na která opatření by se 
měl vztahovat přezkumný postup a na 
která opatření postup poradní. Přezkumný 
postup by se v zásadě měl vztahovat na 
přijetí opatření obecného významu, jejichž 
předmětem je provádění základních aktů. 
Tento postup by měl umožnit kontrolu ze 
strany členských států tak, aby opatření 
nebylo možno přijmout, nejsou-li v 
souladu se stanoviskem výboru, nebo 
pokud proti nim většina vznese námitky, 
vyjma ve velmi mimořádných situacích, 
kdy by Komise měla mít možnost přijmout 
a uplatňovat opatření po omezenou dobu 
navzdory zápornému stanovisku. Komise 
by měla přezkoumat návrh opatření 
v případě, pokud výbor nezaujme žádné 
stanovisko, s přihlédnutím k názorům 
vyjádřeným ve výboru.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria nelze stanovit, pokud nejsou stávající akty v souladu s článkem 291 o aktech v 
přenesené pravomoci, který se nyní může vztahovat i na oblasti, pro něž se Parlament v 
návaznosti na přijetí Lisabonské smlouvy stal spolutvůrcem právních předpisů. „Důvěřuj, ale 
prověřuj.“ Proto by v případech, kdy se neuplatní článek 291, měl být pravidlem přezkumný 
postup.
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Pozměňovací návrh 11
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve všech ostatních případech je 
nutno použít poradní postup, považuje-li 
se za nejvhodnější.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Demokracie je založena na kontrolách a rovnováze. Mělo by být pravidlem, že svěřování 
pravomocí obvykle podléhá kontrolám. Proto nelze použít poradní postup jako standardní 
volbu.

Pozměňovací návrh 12
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Evropský parlament a Rada by měly 
být pravidelně informovány o činnosti 
výborů.

(12) Jakmile budou příslušné dokumenty 
k dispozici, měly by být Evropský 
parlament a Rada stejným způsobem, 
okamžitě a v plném rozsahu informovány 
o činnosti výborů.

Or. en

Odůvodnění

Nestačí informovat Parlament a Radu „pravidelně“. Oba orgány by měly být informovány „v 
reálném čase“.
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Pozměňovací návrh 13
Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Evropský parlament a Rada by měly 
být pravidelně informovány o činnosti 
výborů.

(12) Evropský parlament a Rada by měly 
být co nejdříve pravidelně informovány o 
činnosti výborů.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozhodnutí 1999/468/ES by mělo být 
zrušeno. V zájmu zajištění přechodu mezi 
režimem stanoveným v rozhodnutí 
1999/468/ES a tímto nařízením se veškeré 
odkazy ve stávajících právních předpisech 
na postupy stanovené v uvedeném 
rozhodnutí s výjimkou regulativního 
postupu s kontrolou stanoveného v 
článku 5a uvedeného rozhodnutí považují 
za odkazy na příslušné postupy stanovené 
v tomto nařízení. Účinky článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES by měly být 
zachovány pro účely stávajících 
základních aktů, které odkazují na 
uvedený článek.

(14) Rozhodnutí 1999/468/ES by mělo být 
zrušeno, jakmile budou stávající základní 
akty přizpůsobeny článkům 290 a 291 
SFEU.

Or. en

Odůvodnění

Automatickým přizpůsobením by byla zachována situace před přijetím Lisabonské smlouvy, 
která je však nepřijatelná, neboť pravomoci Parlamentu byly od té doby posíleny. Všechny 
oblasti politik, na něž se před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost nevztahoval postup 
spolurozhodování, by získaly pouze prováděcí akty, neboť podmínkou pro regulativní postup s 
kontrolou bylo přijetí příslušných právních předpisů postupem spolurozhodování. To není 
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přijatelné. Podmínkou pro přepracování podle článku 291 je řádné přizpůsobení oblastí, pro 
něž se nyní Parlament stal spolutvůrcem právních předpisů, článku 290.

Pozměňovací návrh 15
Satu Hassi

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, který se použije v 
případech, kdy právně závazný akt Unie 
(dále jen „základní akt“) vyžaduje, aby 
přijetí závazných prováděcích aktů Komisí 
podléhalo kontrole členských států.

Toto nařízení stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, který se použije v 
případech, kdy právně závazný akt Unie 
(dále jen „základní akt“) stanoví, že jsou 
potřebné jednotné podmínky provádění, a 
vyžaduje, aby přijetí prováděcích aktů 
Komisí podléhalo kontrole členských států.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl objasnit, že se dané nařízení nepoužije pro všechny 
prováděcí akty, ale uplatní se pouze v případech, kdy jsou podle článku 291 potřebné 
jednotné podmínky. Prováděcí akty se mohou týkat rovněž technických pokynů, které nejsou 
závazné. Tyto pokyny mohou být z politického hlediska velmi citlivé (např. technické pokyny 
obsažené ve směrnici 2001/18), a proto také vyžadují kontrolu.

Pozměňovací návrh 16
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přezkumný postup se může vztahovat 
pouze na přijetí:

2. Přezkumný postup se v zásadě vztahuje
na přijetí prováděcích opatření, která 
vyžadují jednotné podmínky, pokud v 
souladu s článkem 290 SFEU nedoplňují 
nebo nemění prvky legislativního aktu, 
které nejsou podstatné.

Or. en
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Odůvodnění

Kritéria nelze stanovit, pokud nejsou stávající akty v souladu s článkem 291 o aktech v 
přenesené pravomoci, který se nyní může vztahovat i na oblasti, pro něž se Parlament v 
návaznosti na přijetí Lisabonské smlouvy stal spolutvůrcem právních předpisů. „Důvěřuj, ale 
prověřuj.“ Proto by v případech, kdy se neuplatní článek 291, měl být pravidlem přezkumný 
postup.

Pozměňovací návrh 17
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přezkumný postup se může vztahovat 
pouze na přijetí:

2. Přezkumný postup se může vztahovat na 
přijetí:

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděcích opatření obecného 
významu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu stejné autorky k čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh 19
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděcích opatření obecného 
významu;

a) prováděcí opatření obecného významu, 
která v souladu s článkem 290 SFEU 
nedoplňují nebo nemění prvky 
legislativního aktu, které nejsou 
podstatné;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ostatních prováděcích opatření 
týkajících se:

vypouští se

i) společné zemědělské a společné 
rybářské politiky;
ii) životního prostředí, zabezpečení a 
bezpečnosti nebo ochrany zdraví nebo 
bezpečnosti osob, zvířat nebo rostlin;
iii) společné obchodní politiky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu stejné autorky k čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh 21
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod ii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) životního prostředí, zabezpečení a 
bezpečnosti nebo ochrany zdraví nebo 

vypouští se
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bezpečnosti osob, zvířat nebo rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U všech ostatních prováděcích opatření 
a u prováděcích opatření uvedených 
v odstavci 2 v případě, považuje-li se to za 
vhodné, se použije poradní postup.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu stejné autorky k čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh 23
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li návrh opatření v souladu se 
stanoviskem výboru, Komise tato opatření 
nepřijme. Předseda může předložit výboru 
návrh opatření k dalšímu projednávání 
nebo předložit pozměněnou verzi návrhu 
opatření.

3. Není-li návrh opatření v souladu se 
stanoviskem výboru nebo nebylo-li zaujato 
žádné stanovisko, Komise tato opatření 
nepřijme a bez prodlení Radě předloží 
návrh opatření, která mají být přijata, či 
pozměněnou verzi návrhu opatření k 
dalšímu projednávání a informuje o tom 
Evropský parlament.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Není-li zaujato žádné stanovisko, může
Komise návrh opatření přijmout. Pokud 
Komise návrh opatření nepřijme, může
předseda výboru předložit pozměněnou 
verzi návrhu opatření.

4. Není-li zaujato žádné stanovisko, 
Komise návrh opatření nepřijme, pokud 
proti danému opatření vznese námitky 
většina stanovená v čl. 238 odst. 1 SFEU.
Předseda může výboru předložit 
pozměněnou verzi návrhu opatření.

Or. en

Odůvodnění

Prováděcí akty navržené Komisí by měly být podpořeny alespoň prostou většinou členských 
států.

Pozměňovací návrh 25
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Není-li zaujato žádné stanovisko, může 
Komise návrh opatření přijmout. Pokud 
Komise návrh opatření nepřijme, může 
předseda výboru předložit pozměněnou 
verzi návrhu opatření.

4. Nezaujme-li Rada v přiměřené lhůtě
žádné stanovisko, může Komise návrh 
opatření přijmout. Pokud Komise návrh 
opatření nepřijme, může předseda výboru 
předložit pozměněnou verzi návrhu 
opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec -1 (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely základního aktu přijatého podle 
článku 294 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, může Evropský parlament 
nebo Rada vznést k návrhu opatření 
námitku, bez ohledu na stanovisko 
výboru, na základě toho, že je tento návrh 
opatření v rozporu se záměrem 
zákonodárce vyjádřeným v základním 
aktu.
V takovém případě nejsou navržená 
opatření přijata. Komise může výboru 
předložit revidovaný návrh opatření, 
přičemž zohlední důvody námitek 
Evropského parlamentu či Rady.
Komise poté informuje Evropský 
parlament a Radu o krocích, které má v 
úmyslu podniknout.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 3 může Komise 
přijmout návrh opatření, jež nejsou v 
souladu se stanoviskem výboru, pokud by 
jejich urychlené nepřijetí vedlo k 
významnému narušení trhů nebo k 
ohrožení bezpečnosti osob nebo finančních 
zájmů Unie.

Odchylně od odstavců 3 a 4 může Komise 
přijmout návrh opatření, jež nejsou v 
souladu se stanoviskem výboru, nebo 
nebylo-li zaujato žádné stanovisko a 
vznese-li proti danému opatření námitky 
většina stanovená v čl. 238 odst. 1 SFEU, 
pokud by jejich urychlené nepřijetí vedlo k 
ohrožení bezpečnosti osob nebo finančních 
zájmů Unie.

Or. en

(Souvisí s pozměňovacím návrhem stejné autorky k odstavci 4.)



AM\816195CS.doc 13/18 PE441.271v01-00

CS

Odůvodnění

Rozšíření práva Komise přijímat opatření rovněž v případech, kdy není zaujato žádné 
stanovisko a vznese-li námitky prostá většina členských států. Je obtížné pochopit, proč by 
mělo být významné narušení trhů kritériem, na jehož základě by mělo rozhodnutí Komise 
přednost před stanoviskem většiny členských států.

Pozměňovací návrh 28
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V takovém případě Komise výboru 
neprodleně sdělí důvody přijetí opatření 
a může výboru předložit opatření k 
druhému projednávání. Nejsou-li přijatá 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru, nebo pokud opatření nebyla 
předložena k druhému projednávání ve 
lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí, 
Komise opatření neprodleně zruší. Jsou-li 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru nebo nebylo-li zaujato žádné 
stanovisko, jsou tato opatření i nadále 
platná.

 V takovém případě Komise výboru 
neprodleně sdělí důvody přijetí opatření 
a může výboru předložit opatření k 
druhému projednávání. Nejsou-li přijatá 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru nebo nebylo-li zaujato žádné 
stanovisko, avšak většina stanovená v 
čl. 238 odst. 1 vznese proti danému 
opatření námitky, nebo pokud opatření 
nebyla předložena k druhému projednávání 
ve lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí, 
Komise opatření neprodleně zruší. Jsou-li
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru nebo nebylo-li zaujato žádné 
stanovisko a pokud proti opatření 
nevznese námitky většina stanovená v 
čl. 238 odst. 1 SFEU, jsou tato opatření i 
nadále platná.

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít pravomoc opatření přijmout, pokud s ním prostá většina členských 
států i ve druhém kole nesouhlasí.
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Pozměňovací návrh 29
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takovém případě Komise výboru 
neprodleně sdělí důvody přijetí opatření 
a může výboru předložit opatření k 
druhému projednávání. Nejsou-li přijatá 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru, nebo pokud opatření nebyla 
předložena k druhému projednávání ve 
lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí, 
Komise opatření neprodleně zruší. Jsou-li 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru nebo nebylo-li zaujato žádné 
stanovisko, jsou tato opatření i nadále 
platná.

V takovém případě Komise výboru, 
Evropskému parlamentu a Radě 
neprodleně sdělí důvody přijetí opatření 
a může výboru předložit opatření k 
druhému projednávání. Nejsou-li přijatá 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru, nebo pokud opatření nebyla 
předložena k druhému projednávání ve 
lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí, 
Komise opatření neprodleně zruší. Jsou-li 
opatření v souladu s druhým stanoviskem 
výboru nebo nebylo-li zaujato žádné 
stanovisko, jsou tato opatření i nadále 
platná.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výsledky hlasování, d) výsledky hlasování, včetně postoje 
každého členského státu,

Or. en

Odůvodnění

Je důležité znát nejen konečný výsledek hlasování, ale vědět také, jak hlasovaly jednotlivé 
členské státy.
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Pozměňovací návrh 31
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K informacím uvedeným v odstavci 1 
má přístup Evropský parlament a Rada.

2. Evropský parlament a Rada obdrží
informace uvedené v odstavci 1, jakmile 
budou dostupné.

Or. en

Odůvodnění

Parlamentu a Radě by měly být příslušné informace poskytnuty, jakmile jsou dostupné, aby 
mohly oba tyto orgány uplatňovat zavedené právo na kontrolu.

Pozměňovací návrh 32
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K informacím uvedeným v odstavci 1 
má přístup Evropský parlament a Rada.

2. K informacím uvedeným v odstavci 1 
má co nejdříve přístup Evropský parlament 
a Rada.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zástupci Evropského parlamentu mají 
možnost účastnit se schůzí výborů coby 
pozorovatelé.
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Or. en

Odůvodnění

Parlamentu by rovněž mělo být umožněno účastnit se schůzí výborů.

Pozměňovací návrh 34
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Rozhodnutí 1999/468/ES se zrušuje.  Rozhodnutí 1999/468/ES se zrušuje od
[...*].
* vložit datum vstupu přizpůsobení stávajících 
aktů v platnost, jak je uvedeno v článku 10a

Or. en

Odůvodnění

Současné rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech může být zrušeno až po 
přizpůsobení stávajících aktů.

Pozměňovací návrh 35
Satu Hassi

Návrh nařízení
Článek 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úprava stávajících základních aktů vypouští se
1. Pokud základní akty přijaté před 
vstupem tohoto nařízení v platnost stanoví 
výkon prováděcích pravomocí Komisí v 
souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, 
použijí se tato pravidla:
a) odkazy na článek 3 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 4 tohoto nařízení;
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b) odkazy na články 4 a 5 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 5 tohoto nařízení;
c) odkazy na článek 6 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 6 tohoto nařízení;
d) odkazy na články 7 a 8 rozhodnutí 
1999/468/ES se považují za odkazy na 
článek 8 tohoto nařízení.
2. Články 3 a 7 tohoto nařízení se vztahují 
na veškeré stávající výbory.

Or. en

Odůvodnění

 Automatickým přizpůsobením by byla zachována situace před přijetím Lisabonské smlouvy, 
která je však nepřijatelná, neboť pravomoci Parlamentu byly od té doby posíleny. Všechny 
oblasti politik, na něž se před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost nevztahoval postup 
spolurozhodování, by získaly pouze prováděcí akty, neboť podmínkou pro regulativní postup s 
kontrolou bylo přijetí příslušných právních předpisů postupem spolurozhodování. To není 
přijatelné.

Pozměňovací návrh 36
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Komise přezkoumá platné právní 
předpisy Unie a do prosince 2011 předloží 
legislativní návrh, jenž stanoví která 
opatření spadají do působnosti ustanovení 
týkajících se aktů v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie nebo do působnosti 
ustanovení týkajících se prováděcích aktů 
podle článku 291 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 37
Satu Hassi

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Přizpůsobení stávajících aktů

Komise do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost přezkoumá platné 
právní předpisy Unie a předloží potřebné 
legislativní návrhy na jejich uvedení 
v soulad s ustanoveními Lisabonské 
smlouvy a zejména s články 290 a 291 
SFEU.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení v soulad lze provádět pouze případ od případu. Mělo by být jasně stanoveno, dokdy 
má Komise nezbytné návrhy předložit.

Pozměňovací návrh 38
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 tohoto nařízení se použije ode 
dne 1. prosince 2010.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Důsledek vypuštění článku 10.


