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Pozměňovací návrh 11
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Čl. 290 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že „legislativní 
akty výslovně vymezují cíle, obsah, rozsah 
a dobu trvání přenesení pravomoci“.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přestože přílohy směrnic 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 
2001/114/ES obsahují technické prvky, 
které mohou vyžadovat úpravu či 
aktualizaci zohledňující vývoj příslušných 
mezinárodních norem, tyto směrnice 
Komisi náležité pravomoci neprodleně 
upravovat či aktualizovat tyto přílohy 
vzhledem k vývoji mezinárodních norem 
nesvěřují. Ani směrnice 1999/4/ES Komisi 
nesvěřuje náležité pravomoci neprodleně 
upravovat či aktualizovat její přílohu 
vzhledem k technickému pokroku, 
přestože tato příloha obsahuje technické 
prvky, které by rovněž mohly vyžadovat 
úpravu či aktualizaci zohledňující 
technický pokrok. Pravomoci Komise 
přizpůsobovat určitá ustanovení přílohy 
technickému pokroku se nevztahují ani na 
oddíl A a bod 1 oddílu B přílohy I 
směrnice 2000/36/ES, přestože jejím 
obsahem jsou technické prvky, které 

(3) Přílohy směrnic 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 
2001/114/ES obsahují technické prvky, 
které mohou vyžadovat úpravu či 
aktualizaci zohledňující vývoj příslušných 
mezinárodních norem. Co se týče těch 
ustanovení vztahujících se na jiné než 
podstatné technické prvky, zejména pak 
na ty uvedené v oddílu B, C a D přílohy I 
směrnice 2000/36/ES, v oddílu B přílohy I 
směrnice 2000/36/ES a v oddíle B přílohy 
III směrnice 2001/113/ES, je vhodné, aby 
byly na Komisi podle článku 290 Smlouvy 
přeneseny pravomoci přijímat akty za 
účelem přizpůsobení těchto příloh vývoji 
v oblasti mezinárodních norem a 
zohlednění technického pokroku.
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mohou vyžadovat úpravu či aktualizaci 
zohledňující technický pokrok. Proto by 
Komisi měly být svěřeny také pravomoci 
upravovat či aktualizovat přílohy směrnic 
1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES a 
2001/114/ES vzhledem k technickému 
pokroku a vývoji mezinárodních norem, 
aby byly směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES 
prováděny jednotně.

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Za účelem doplnění nebo změny 
některých jiných než podstatných prvků 
směrnic 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES 
vzhledem k technickému pokroku a/nebo 
případnému vývoji mezinárodních norem 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat v souladu s článkem 
290 Smlouvy akty s následujícím obsahem 
a oblastí působnosti: pokud jde o směrnici 
1999/4/ES, měnit či aktualizovat 
technické parametry vztahující se k popisu 
výrobků a definicím v příloze, které se 
obvykle vyjadřují v procentech; pokud jde 
o směrnici 2000/36/ES, měnit či 
aktualizovat technické parametry týkající 
se prodejních názvů a definic v oddílu A 
přílohy 1, které se obvykle vyjadřují 
v procentech a/nebo gramech, a 
v oddílech B, C a D této přílohy; pokud jde 
o směrnici 2001/111/ES, měnit či 
aktualizovat část A přílohy, co se týče 
technických parametrů vztahujících se 
k názvům výrobků a definicím, jakož i 
část B této přílohy; pokud jde o směrnici 

(4) Za účelem doplnění nebo změny 
některých jiných než podstatných prvků 
směrnic 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES 
vzhledem k technickému pokroku a/nebo 
případnému vývoji mezinárodních norem 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat v souladu s článkem 
290 Smlouvy akty s následujícím obsahem 
a oblastí působnosti: pokud jde o směrnici 
2000/36/ES, měnit či aktualizovat 
technické parametry týkající se oddílů B, C 
a D přílohy I a II; pokud jde o směrnici 
2001/111/ES, měnit či aktualizovat 
technické parametry, jichž se týká oddíl B 
přílohy I; pokud jde o směrnici 
2001/113/ES, měnit či aktualizovat 
technické parametry, jichž se týká příloha
II a část B přílohy III.
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2001/113/ES, měnit či aktualizovat přílohu 
I, co se týče technických parametrů 
vztahujících se k názvům výrobků a 
definicím, které se obvykle vyjadřují 
v gramech a/nebo procentech, jakož i 
přílohu II a část B přílohy III; a pokud jde 
o směrnici 2001/114/ES, měnit či 
aktualizovat přílohu I, co se týče 
technických parametrů vztahujících se 
k definicím a názvům výrobků, které se 
obvykle vyjadřují v procentech, jakož i 
přílohu II. 

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Za účelem doplnění nebo změny 
některých jiných než podstatných prvků 
směrnic 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES 
vzhledem k technickému pokroku a/nebo 
případnému vývoji mezinárodních norem 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat v souladu s článkem 
290 Smlouvy akty s následujícím obsahem 
a oblastí působnosti: pokud jde o směrnici 
1999/4/ES, měnit či aktualizovat technické 
parametry vztahující se k popisu výrobků a 
definicím v příloze, které se obvykle 
vyjadřují v procentech; pokud jde o 
směrnici 2000/36/ES, měnit či aktualizovat 
technické parametry týkající se prodejních 
názvů a definic v oddílu A přílohy 1, které 
se obvykle vyjadřují v procentech a/nebo 
gramech, a v oddílech B, C a D této 
přílohy; pokud jde o směrnici 
2001/111/ES, měnit či aktualizovat část A 
přílohy, co se týče technických parametrů 
vztahujících se k názvům výrobků a 

(4) Za účelem doplnění nebo změny 
některých jiných než podstatných prvků 
směrnic 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES 
vzhledem k technickému pokroku a vývoji 
příslušných mezinárodních norem by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy 
akty s následujícím obsahem a oblastí 
působnosti: pokud jde o směrnici 
1999/4/ES, měnit či aktualizovat technické 
parametry vztahující se k popisu výrobků a 
definicím v příloze, které se obvykle 
vyjadřují v procentech; pokud jde o 
směrnici 2000/36/ES, měnit či aktualizovat 
technické parametry týkající se prodejních 
názvů a definic v oddílu A přílohy 1, které 
se obvykle vyjadřují v procentech a/nebo 
gramech, a v oddílech B, C a D této 
přílohy; pokud jde o směrnici 
2001/111/ES, měnit či aktualizovat část A 
přílohy, co se týče technických parametrů 
vztahujících se k názvům výrobků a 
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definicím, jakož i část B této přílohy; 
pokud jde o směrnici 2001/113/ES, měnit 
či aktualizovat přílohu I, co se týče 
technických parametrů vztahujících se 
k názvům výrobků a definicím, které se 
obvykle vyjadřují v gramech a/nebo 
procentech, jakož i přílohu II a část B 
přílohy III; a pokud jde o směrnici 
2001/114/ES, měnit či aktualizovat přílohu 
I, co se týče technických parametrů 
vztahujících se k definicím a názvům 
výrobků, které se obvykle vyjadřují 
v procentech, jakož i přílohu II.

definicím, jakož i část B této přílohy; 
pokud jde o směrnici 2001/113/ES, měnit 
či aktualizovat přílohu I, co se týče 
technických parametrů vztahujících se 
k názvům výrobků a definicím, které se 
obvykle vyjadřují v gramech a/nebo 
procentech, jakož i přílohu II a část B 
přílohy III; a pokud jde o směrnici 
2001/114/ES, měnit či aktualizovat přílohu 
I, co se týče technických parametrů 
vztahujících se k definicím a názvům 
výrobků, které se obvykle vyjadřují 
v procentech, jakož i přílohu II.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Renate Sommer

Návrh nařízení
Článek 2
Směrnice 2000/36/ES
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny technických 
parametrů týkajících se prodejních názvů 
a definic v oddílu A přílohy 1, jakož i
oddílech B, C a D této přílohy vzhledem 
k případnému vývoji příslušných 
mezinárodních norem a technickému 
pokroku.

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny v oddílech 
B, C a D přílohy I vzhledem k případnému 
vývoji příslušných mezinárodních norem a 
technickému pokroku.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Článek 2
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Směrnice 2000/36/ES
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny technických 
parametrů týkajících se prodejních názvů a 
definic v oddílu A přílohy 1, jakož i 
oddílech B, C a D této přílohy vzhledem 
k případnému vývoji příslušných 
mezinárodních norem a technickému 
pokroku.

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny technických 
parametrů týkajících se prodejních názvů a 
definic v oddílu A přílohy 1, jakož i 
oddílech B, C a D této přílohy vzhledem 
k vývoji příslušných mezinárodních norem 
a technickému pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Článek 3
Směrnice 2001/111/ES
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 5 za účelem změny části A 
přílohy, pokud jde o technické parametry 
týkající se názvů výrobků a definic, jakož i 
části B přílohy vzhledem k případnému
vývoji příslušných mezinárodních norem a 
technickému pokroku.

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 5 za účelem změny části A 
přílohy, pokud jde o technické parametry 
týkající se názvů výrobků a definic, jakož i 
části B přílohy vzhledem k vývoji 
příslušných mezinárodních norem a 
technickému pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Renate Sommer

Návrh nařízení
Článek 4 
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Směrnice 2001/113/ES
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny přílohy I, 
pokud jde o technické parametry týkající 
se prodejních názvů a definic, jakož i 
přílohy II a části B přílohy III vzhledem 
k případnému vývoji příslušných 
mezinárodních norem a technickému 
pokroku.

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny přílohy II a 
části B přílohy III vzhledem k případnému 
vývoji příslušných mezinárodních norem a 
technickému pokroku.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Článek 4
Směrnice 2001/113/ES
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny přílohy I, 
pokud jde o technické parametry týkající se 
prodejních názvů a definic, jakož i přílohy 
II a části B přílohy III vzhledem 
k případnému vývoji příslušných 
mezinárodních norem a technickému 
pokroku.

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny přílohy I, 
pokud jde o technické parametry týkající se 
prodejních názvů a definic, jakož i přílohy 
II a části B přílohy III vzhledem k vývoji 
příslušných mezinárodních norem a 
technickému pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Linda McAvan

Návrh nařízení
Článek 4 
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Směrnice 2001/113/ES
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny přílohy I, 
pokud jde o technické parametry týkající 
se prodejních názvů a definic, jakož i
přílohy II a části B přílohy III vzhledem 
k případnému vývoji příslušných 
mezinárodních norem a technickému 
pokroku.

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny přílohy II, a 
sice přidáním nebo odstraněním složek 
uvedených v této příloze, a části B přílohy 
III vzhledem k technickému pokroku a
vývoji příslušných mezinárodních norem.

Or. en

Odůvodnění

Příloha II obsahuje úplný seznam dodatečných složek, které lze použít k výrobě džemu. Může 
se stát, že někteří inovativní výrobci budou chtít použít novou přísadu, např. bezový květ. Ve 
srovnání s postupem spolurozhodování bude delegováním pravomocí možné schvalovat 
přidání nové přísady mnohem rychleji. Odstraňovat přísady ze seznamu by však mělo být 
možné právě jen postupem spolurozhodování, čímž se zajistí větší bezpečnost výrobků, které 
již jsou na trhu.

Pozměňovací návrh 21
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Článek 4
Směrnice 2001/113/ES 
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 6 za účelem změny přílohy I, 
pokud jde o technické parametry týkající 
se prodejních názvů a definic, jakož i
přílohy II a části B přílohy III vzhledem 
k případnému vývoji příslušných 
mezinárodních norem a technickému 
pokroku.

Pro účely zohlednění technického 
pokroku a vývoje příslušných 
mezinárodních norem je Komise 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 6 za 
účelem přidání nebo odstranění složek 
z přílohy II a rovněž změny části B přílohy 
III.
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Or. en

Odůvodnění

Může se stát, že výrobci džemů, rosolů a marmelád budou chtít vyrobit zboží s novými 
přísadami, které nejsou v současnosti vyjmenovány v příloze II. Budou-li tyto přísady 
považovány za vhodné, přenesení pravomocí v této oblasti by vedlo k jejich rychlému 
schválení. To, že Komise bude mít pravomoc přísady na seznam pouze přidávat, a nikoliv je 
z něj odebírat, ochrání stávající výrobky na trhu a otevře trhy pro nové výrobky.

Pozměňovací návrh 22
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Článek 4
Směrnice Rady 2001/113/ES.
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 5 je Komisi 
svěřena na dobu neurčitou počínaje (…).
(Úřad pro publikace doplní datum, kterým 
tento pozměňující akt vstoupí v platnost.)

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku v článku 5 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje 
…*. Komise vypracuje zprávu o 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.
_______________

*Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Článek 4
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Směrnice 2001/113/ES
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedených v článku 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. 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 pravomocí uvedených v článku 5 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po svém vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti žádného z již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 24
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a 
přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a 
přímo použitelné ve všech členských 
státech. Konsolidované znění směrnic 
1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 
2001/113/ES a 2001/114/ES bude 
vyhotoveno do tří měsíců ode dne, kdy toto 
nařízení vstoupí v platnost.

Or. fr


