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PE-CONS No/YY - 2012/0075(COD)

NAŘÍZENÍ  (EU) č. .../2013

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne…

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES, 2000/36/ES a směrnice 

Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokud jde o pravomoci, které mají být 

svěřeny Komisi

(Text s významem pro EHP)
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EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 této 

smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

v souladu s řádným legislativním postupem2,

                                               
1 Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 143.
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 

…
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vzhledem k tomu, že:

(1) ▌ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových

a cikorkových extraktech1, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 

23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě2, 

směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených

k lidské spotřebě3, směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných 

džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě4

a směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného

a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě5 přenášejí na Komisi pravomoci k provedení 

některých jejich ustanovení. Tyto pravomoci byly vykonávány v souladu s postupy 

stanovenými v rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze 28. června 1999 o postupech pro výkon 

prováděcích pravomocí svěřených Komisi6 ▌.

                                               
1 Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 26.
2 Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19.
3 Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 53.
4 Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 67.
5 Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 19.
6 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(2) Vzhledem ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba svěření těchto pravomocí

sladit s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). 

(2a) Zejména směrnice 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES svěřují Komisi 

pravomoc k přijímání opatření nezbytných k provádění těchto směrnic v souvislosti

s přizpůsobováním technickému pokroku. Tato opatření podléhala regulativnímu 

postupu s kontrolou v případě směrnice 2000/36/ES a regulativnímu postupu v případě 

směrnic 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES. Po vstupu Lisabonské smlouvy

v platnost by mělo být svěření pravomocí v souvislosti s přizpůsobováním technickému 

pokroku sladěno s článkem 290 SFEU a rozsah těchto pravomocí by měl být 

přezkoumán. 
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(3) ▌ Přílohy směrnic ▌2000/36/ES, 2001/111/ES a 2001/113/ES ▌ obsahují technické prvky, 

které mohou vyžadovat úpravu či aktualizaci zohledňující vývoj příslušných 

mezinárodních norem. ▌ Směrnice 2000/36/ES a 2001/111/ES nicméně Komisi nesvěřují 

náležité pravomoci neprodleně ▌ měnit jejich přílohy za účelem zohlednění vývoje 

mezinárodních norem. V zájmu zajištění jednotného provádění směrnic 2000/36/ES

a 2001/111/ES by proto měly být Komisi svěřeny další pravomoci ke změně oddílů C a D 

přílohy I směrnice 2000/36/ES a části B přílohy směrnice 2001/111/ES za účelem 

zohlednění vývoje příslušných mezinárodních norem. Dále směrnice 2001/113/ES 

Komisi svěřuje pravomoc uvést tuto směrnici do souladu s vývojem příslušných 

mezinárodních norem regulativním postupem. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 

by mělo být svěření pravomocí v souvislosti s přizpůsobováním vývoji příslušných 

mezinárodních norem sladěno s článkem 290 SFEU a rozsah těchto pravomocí by měl 

být přezkoumán. 
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(4) Za účelem zohlednění technického pokroku a vývoje příslušných mezinárodních norem 

by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU

v těchto záležitostech: změny oddílů C a D přílohy I směrnice 2000/36/ES; změny části B 

přílohy směrnice 2001/111/ES; změny přílohy II a části B přílohy III směrnice 

2001/113/ES.

(5) Je obzvlášť důležité, aby Komise během přípravné činnosti prováděla náležité konzultace, 

včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené 

pravomoci musí Komise zajistit souběžné, včasné a řádné předávání příslušných 

dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
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(6) Po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin1, které se 

vztahuje na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a krmiv na úrovni 

Evropské unie a na vnitrostátní úrovni, jsou obecné předpisy Evropské unie o potravinách 

přímo použitelné pro výrobky spadající do působnosti směrnic 1999/4/ES, 2000/36/ES, 

2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES.  Proto už není nutné, aby Komise měla 

pravomoc sladit ustanovení těchto směrnic s obecnými předpisy Evropské unie

o potravinách. Ustanovení, kterými se svěřují tyto pravomoci, by proto měla být zrušena. 

                                               
1 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
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(6a) Toto nařízení pouze uvádí stávající svěření pravomocí Komisí ve směrnicích 1999/4/ES, 

2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES v soulad s článkem 290 SFEU, 

případně upravuje rozsah těchto pravomocí. Protože nadále platí, že cílů těchto směrnic 

nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy a může jich být proto lépe dosaženo na 

úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou

v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou

v článku 5 Smlouvy o Evropské unii nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je 

nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(7) Směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES by tudíž 

měly být odpovídajícím způsobem změněny.
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(8) Protože se změny směrnic 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES

a 2001/114/ES týkají pouze pravomocí Komise, nemusí je členské státy provádět do 

vnitrostátních předpisů. 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Články 4 a 5 směrnice 1999/4/ES se zrušují.
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Článek 2

Články 5 a 6 směrnice 2000/36/ES se nahrazují tímto: 

„Článek 5

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 změny oddílů C

a D přílohy I. 

Článek 6

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v této směrnici je Komisi svěřena 

za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 5 se Komisi svěřuje na 

dobu pěti let od …+ Komise vypracuje zprávu o přenesené 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.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou svěření pravomocí uvedených v článku 5 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje svěření pravomocí v něm blíže určených. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných 

aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému 

parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5 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.“
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Článek 3

Články 4 a 5 směrnice 2001/111/ES se nahrazují tímto: 

„Článek 4

Pro účely zohlednění technického pokroku a vývoje příslušných mezinárodních norem je Komise 

zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5 za účelem změny části B 

přílohy. 

Článek 5

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v této směrnici je Komisi svěřena 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 4 je svěřena Komisi na 

dobu pěti let ode dne …+. Komise vypracuje zprávu o přenesené 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.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou svěření pravomocí uvedených v článku 4 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje svěření pravomocí v něm blíže určených. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných 

aktů v přenesené pravomoci.

                                               
+ Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
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4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému 

parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4 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.“
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Článek 4

Články 5 a 6 směrnice 2001/113/ES se nahrazují tímto: 

„Článek 5

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 změny přílohy II

a části B přílohy III. 

Článek 6

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v této směrnici je Komisi svěřena 

za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 5 je svěřena Komisi na 

dobu pěti let ode dne …+. Komise vypracuje zprávu o přenesené 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.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou svěření pravomocí uvedených v článku 5 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje svěření pravomocí v něm blíže určených. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 

unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných 

aktů v přenesené pravomoci.

                                               
+ Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
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4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému 

parlamentu a Radě.

5. v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5 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.“

Článek 5

Články 5 a 6 směrnice 2001/114/ES se zrušují.
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Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

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

V … dne … 

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda


