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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní 
kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační 
mimořádné situace (přepracované znění)
(KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Postup konzultace – přepracované znění)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2010)0184),

– s ohledem na článek 31 Smlouvy o ES,  v souladu se kterým Rada konzultovala s 
Parlamentem (C7-0137/2010),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 29. června 2010 určený Výboru 
pro průmysl, výzkum a energetiku v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná 
ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu,

1. schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z 
právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise a v níže uvedeném pozměněném 
znění;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vyžadují-li to okolnosti, Komise by 
měla  neprodleně přijmout  nařízení pro 
použití předem stanovených nejvyšších 
přípustných úrovní.

(8) Komise by měla pro konkrétní 
jadernou havárii nebo radiační 
mimořádnou situaci neprodleně použít 
předem stanovené nejvyšší přípustné 
úrovně kontaminace. 

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění byl pozměněn, aby byl v souladu s článkem 2, který pozměnil zpravodaj 
(pozměňovací návrh 10).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tyto nejvyšší přípustné úrovně 
náležitě zohledňují nejnovější vědecké 
poznatky, které jsou v současné době 
dostupné v mezinárodním měřítku, přičemž 
zároveň odrážejí potřebu uklidnit 
obyvatelstvo a odstranit rozdíly 
v mezinárodní dozorčí činnosti.

(8a) Uvedené nejvyšší přípustné úrovně 
náležitě zohledňují nejnovější vědecké 
poznatky, které jsou v současné době 
dostupné v mezinárodním měřítku, přičemž 
zároveň odrážejí potřebu uklidnit 
obyvatelstvo a odstranit rozdíly 
v mezinárodní dozorčí činnosti.

Or. en

(Viz znění bodu odůvodnění 10 v původním textu, který byl mírně pozměněn – v tučné kurzívě)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění uspořádání bodu odůvodnění 10 a mírně jej pozměňuje, neboť 
se týká nejvyšších přípustných úrovní a má přímou návaznost na bod odůvodnění 8. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změny 
nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace potravin a 
krmiv prováděné s ohledem na technický 
pokrok (přílohy I a III) a seznam méně 
významných potravin (příloha II). Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravných prací prováděla příslušné 
konzultace, a to i na úrovni odborníků. 

Or. en

Odůvodnění

Vkládá se tento bod odůvodnění, aby byl v souladu s pozměňovacím návrhem 15 a 
následujícími návrhy, které předložil zpravodaj, a to na základě modifikace článku 5.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Na základě současných údajů, které 
jsou k dispozici v oblasti radiační 
ochrany, byly stanoveny odvozené 
referenční úrovně, které mohou být 
využity jako základ pro stanovení 
nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace bezprostředně 
použitelných po jaderné havárii nebo 
jiném případu radiační mimořádné 
situace, v jejímž důsledku může dojít nebo 
došlo k významné radioaktivní 
kontaminaci potravin a krmiv.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj je toho názoru, že tento bod odůvodnění má vágní formulaci – co např. znamenají 
„odvozené referenční úrovně“ – a neodpovídá uplatňování nejvyšších úrovní, jak je navrhla 
Komise a jak je uvedeno v současném článku 2 a v jeho pozměněné verzi (pozměňovací návrh 
10 předložený zpravodajem k čl. 2 odst. 1). 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tyto nejvyšší přípustné úrovně 
náležitě zohledňují nejnovější vědecké 
poznatky, které jsou v současné době 
dostupné v mezinárodním měřítku, 
přičemž zároveň odrážejí potřebu uklidnit 
obyvatelstvo a odstranit rozdíly 
v mezinárodní dozorčí činnosti.

vypouští se

Or. en

(Znění původního bodu odůvodnění 10 – v mírně pozměněné podobě – přechází do nového 
bodu odůvodnění 8a)

Odůvodnění

Viz stejný bod odůvodnění v pozměňovacím návrhu 2, který předložil zpravodaj k bodu 
odůvodnění 8a (novému), kterým byl přepracován tak, aby měl přímou návaznost na bod 
odůvodnění 8. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je však nezbytné náležitě zohlednit 
zvláštní podmínky použití a vypracovat 
postup umožňující rychlé přizpůsobení 
těchto předem stanovených úrovní 
nejvyšším přípustným úrovním 

vypouští se
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odpovídajícím okolnostem jakékoli 
konkrétní jaderné havárie nebo jiného 
případu radiační mimořádné situace, 
v jejímž důsledku může dojít nebo došlo 
k významné radioaktivní kontaminaci 
potravin a krmiv.

Or. en

Odůvodnění

„Postup umožňující rychlé přizpůsobení těchto předem stanovených úrovní“ odkazuje na 
postup stanovený v článku 3, který zpravodaj navrhuje vypustit (viz pozměňovací návrh 13 
předložený zpravodajem k článku 3).  

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nařízením pro použití nejvyšších 
přípustných úrovní by měla být zachována 
jednota vnitřního  trhu a mělo by se 
zabránit výchylkám obchodu v Unii .

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Změnou článku 2 zpravodaj zamýšlí vypustit „Nařízení pro použití“, což není z právního 
hlediska přesné (viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 2 odst. 1). 

Mimoto, použitím úrovní stanovených v základním nařízení nebude mít toto rozhodnutí jako 
takové dopad na jednotu vnitřního trhu nebo narušení obchodu. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Má li být usnadněno přizpůsobení 
nejvyšších přípustných úrovní, měly by být 
zavedeny  postupy umožňující konzultace 

vypouští se
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odborníků, včetně odborné skupiny 
uvedené v článku 31 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Tyto postupy jsou nyní jednoznačně popsány v revidovaném článku 5 a v článcích 5a až 5c, 
jež stanoví konzultace s odborníky podle článku 31 Smlouvy. Příslušný bod odůvodnění 8b 
(nový) konzultace s odborníky dostatečně upravuje a odkazuje na vhodný právní postup ve 
věci „úpravy úrovní“.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je vhodné, aby si Rada vyhradila 
právo vykonávat přímo pravomoc přijímat 
nařízení k včasnému vykonání opatření 
navržených Komisí v prvním měsíci 
následujícím po jaderné havárii nebo 
případu radiační mimořádné situace. 
Příslušný návrh na přizpůsobení nebo 
potvrzení ustanovení obsažených v 
nařízení, které přijala Komise, zejména 
určení nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace, by měl být z 
hlediska ochrany zdraví obyvatelstva 
založen na článku 31 Smlouvy. Tím by 
nebyla dotčena možnost v delší časové 
perspektivě po jaderné havárii nebo 
případu radiační mimořádné situace 
použít za účelem kontrolování potravin 
nebo krmiv umísťovaných na trh jiné 
právní nástroje nebo jiný právní základ.

vypouští se

Or. en

(Jedná se o opakování mírně pozměněné druhé a třetí věty odůvodnění z posouzení (ii) ve 
vysvětlujícím prohlášení)

Odůvodnění

Zpravodaj je toho názoru, že tento bod odůvodnění přesně nezdůvodňuje potřebu vyhradit 
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v článku 3 prováděcí pravomoci Radě, pokud jde o kontext, povahu a obsah základního aktu, 
který má být prováděn. Kromě toho není zpravodaj přesvědčen o přínosu dvouúrovňového 
přístupu, kdy Rada může v konečné fázi potvrdit nebo přijmout rozhodnutí Komise, která by 
měla být jediným prováděcím orgánem za normálních okolností. (Viz rovněž odůvodnění 
pozměňovacího návrhu 13, který překládá zpravodaj.)

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že Komise obdrží — zejména 
v souvislosti s opatřeními Evropského
společenství pro atomovou energii
o včasné výměně informací v případě 
radiační mimořádné situace nebo na 
základě Úmluvy MAAE ze dne 
26. září 1986 o včasném oznamování 
jaderné havárie — úřední informaci 
o haváriích nebo o jakémkoli jiném 
případu radiační mimořádné situace, z níž 
vyplývá, že bylo nebo pravděpodobně bude 
dosaženo nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace 
potravin stanovených  v příloze I nebo 
nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní 
kontaminace krmiv stanovených v příloze 
III , neprodleně přijme, vyžadují-li to 
okolnosti, nařízení pro použití těchto 
nejvyšších přípustných úrovní.

1. V případě, že Komise obdrží — zejména 
v souvislosti s opatřeními Evropského
společenství pro atomovou energii
o včasné výměně informací v případě 
radiační mimořádné situace nebo na 
základě Úmluvy MAAE ze dne 
26. září 1986 o včasném oznamování 
jaderné havárie — úřední informaci 
o haváriích nebo o jakémkoli jiném 
případu radiační mimořádné situace, z níž 
vyplývá, že bylo nebo pravděpodobně bude 
dosaženo nejvyšších přípustných úrovní 
radioaktivní kontaminace 
potravin stanovených  v příloze I nebo 
nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní 
kontaminace krmiv stanovených v příloze 
III , neprodleně přijme rozhodnutí týkající 
se použití těchto nejvyšších přípustných 
úrovní v případě konkrétní jaderné 
havárie nebo radiační mimořádné situace.

Or. en

Odůvodnění

Použití nejvyšších přípustných úrovní kontaminace v konkrétní situaci je bezesporu prováděcí 
pravomoc, která by měla být Komisi svěřena v souladu s článkem 291 SFEU (použitelného 
podle článku 106a Smlouvy o Euratomu).
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doba platnosti jakéhokoli nařízení 
ve smyslu odstavce 1 je co nejkratší 
a nesmí překročit tři měsíce s výhradou 
čl. 3 odst. 4.

2. Komise stanoví dobu, během níž se mají 
uplatňovat úrovně použité v případě 
konkrétní jaderné havárie nebo radiační 
mimořádné situace. Toto období nesmí 
překročit tři měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 10.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely tohoto článku Komise 
konzultuje s odborníky, včetně odborné 
skupiny uvedené v článku 31 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 10.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se
1. Po konzultaci odborníků, včetně 
odborné skupiny uvedené v článku 31 
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Smlouvy dále jen „odborná skupina“ , 
předloží Komise Radě návrh nařízení, 
které upravuje nebo potvrzuje nařízení 
uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
ve lhůtě jednoho měsíce po jeho přijetí.
2. Při předložení návrhu nařízení 
uvedeného v odstavci 1 vezme Komise v 
úvahu základní standardy stanovené v 
souladu s články 30 a 31 Smlouvy, včetně 
zásady, že všechna ozáření musí být tak 
nízká, jak lze rozumně dosáhnout, a 
hlediska ochrany zdraví obyvatelstva a 
hospodářské a sociální faktory.
3. Rada přijme kvalifikovanou většinou 
rozhodnutí o návrhu nařízení uvedeného 
v odstavcích 1 a 2 ve lhůtě stanovené 
v čl. 2 odst. 2.
4. Pokud Rada nerozhodne v této lhůtě, 
úrovně uvedené v příloze I a III  se nadále 
použijí do doby, než Rada přijme 
rozhodnutí nebo než Komise vezme svůj 
návrh zpět z důvodu, že podmínky 
stanovené v čl. 2 odst. 1 již neplatí.

Or. en

(V odůvodnění je uveden mírně pozměněný text z posouzení (ii) ve vysvětlujícím prohlášení) 

Odůvodnění

Mechanismus stanovený v článku 3, kdy Rada může přijímat nařízení s cílem „přizpůsobit 
nebo potvrdit ustanovení“ nařízení Komise ad hoc, se jeví jako zbytečný a jako zdroj právní 
nejistoty. Zdá se, že tato opatření Rady mohou být považována za „prováděcí akty“ 
stávajícího nařízení. Nicméně podle článku 291 SFEU (použitelného podle článku 106a 
Smlouvy o Euratomu) mohou být tyto pravomoci Radě svěřeny pouze v „náležitě 
odůvodněných případech“, neboť za normálních okolností je za provádění těchto pravomocí 
odpovědná Komise.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Vypouští se.
Doba platnosti každého nařízení 
ve smyslu článku 3 je omezená. Tato doba 
může být na žádost členského státu nebo 
z podnětu Komise přezkoumána postupem 
podle článku 3.

Or. en

Odůvodnění

Článek je vypuštěn s ohledem na navržené vypuštění článku 3.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo zajištěno, že nejvyšší přípustné 
úrovně uvedené v přílohách I a III
zohlední veškeré dostupné nové vědecké 
informace, Komise v přiměřených 
odstupech zjišťuje stanovisko odborníků, 
včetně odborné skupiny.

1. S cílem zohlednit veškeré dostupné nové 
vědecké informace Komise přijme přílohy 
I, II a III pomocí aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 5a a s 
ohledem na podmínky stanovené v 
článcích 5b a 5c.

2. Na žádost členského státu nebo Komise 
mohou být nejvyšší přípustné úrovně 
uvedené v příloze I a III  přezkoumány 
nebo doplněny na návrh předložený 
Komisí Radě postupem stanoveným v
článku 31 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Komise mohou být přílohy revidovány nebo doplněny. Tak je to tomu 
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jednoznačně v případě aktů v přenesené pravomoci. Podle článku 290 SFEU (použitelného 
podle článku 106a Smlouvy o Euratomu) lze legislativním aktem na Komisi přenést pravomoc 
přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé 
prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné. Účelem revize příloh je úprava předpisů v 
souladu s technickým vývojem a úprava předpisů je nejběžnějším důvodem využití aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené
pravomoci uvedené v článku 5 jsou 
svěřeny Komisi na dobu pěti let začínající  
[datum vstupu nařízení v platnost]. 
Komise předloží zprávu o přenesených 
pravomocích nejpozději 6 měsíců před 
koncem tohoto 5letého období. Přenesení 
pravomocí se automaticky prodlužuje 
o období stejné délky, pokud toto 
přenesení Rada podle článku 5b nezruší.
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 5b 
a 5c.

Or. en

Viz formulace již dříve použitá v nařízení 438/2010 o zvířatech v zájmovém chovu, Úř. věst. L 
132, 29.5.2010 s. 3-10 a směrnice 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na 
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie  Úř. věst. L 153, 18.6.2010 s. 

1–12.

Odůvodnění

Formulace v článcích 5a, 5b a 5c jsou stejné jako v nedávno přijatých právních aktech, které 
stanoví pravidla aktů v přenesené pravomoci (např. nařízení o zvířatech v zájmovém chovu, 
směrnice o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků 
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spojených se spotřebou energie).

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
5 může Rada zrušit.
2. Jestliže Rada zahájila  interní postup s 
cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, vynasnaží se uvědomit v 
přiměřené lhůtě před přijetím konečného 
rozhodnutí Evropský parlament a Komisi 
a uvede přenesené pravomoci, kterých by 
se zrušení mohlo týkat, a možné důvody 
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. Neovlivní platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Zveřejňuje se v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 16, který překládá zpravodaj.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5c
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Námitky proti aktům v přenesené 
pravomoci

1. Rada může proti aktu v přenesené 
pravomoci vznést námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne oznámení.
Z podnětu Rady se lhůta prodlouží o dva 
měsíce.
2. Pokud Rada v uvedené lhůtě námitky 
proti aktu v přenesené pravomoci 
nevznese, akt se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie a vstoupí v 
platnost dnem v něm stanoveným.
Pokud Rada informuje Komisi o tom, že 
nemá v úmyslu vznést k aktu v přenesené 
pravomoci námitky, může být tento akt 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost ještě před 
uplynutím této lhůty.
3. Pokud Rada vznese námitky k aktu v 
přenesené pravomoci, nevstoupí tento akt 
v platnost. Rada námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci odůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 16, který překládá zpravodaj.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 Vypouští se.
Prováděcí pravidla k tomuto nařízení a 
změny v  seznamu méně významných 
potravin a v nejvyšších přípustných 
úrovních jejich radioaktivní kontaminace 
uvedených v příloze II  a v nejvyšších 
přípustných  úrovních radioaktivní 
kontaminace  krmiv uvedených v příloze 
III se přijímají  postupem stanoveným 
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v čl. 195 odst. 2  nařízení Rady  (ES) č. 
1234/2007 , které se použije obdobně. Za 
tímto účelem je Komisi nápomocen  výbor 
ad hoc. 

Or. en

Odůvodnění

Článek 8 byl spojen s článkem 5, neboť oba odkazují na revizi nejvyšších úrovní kontaminace 
(přílohy I a III) a/nebo úpravu seznamu v příloze II, které mohou být společně prováděny 
přenesením pravomoci na Komisi (akty v přenesené pravomoci).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha I – poznámka pod čarou 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19 Potraviny pro kojence jsou definovány 
jako potraviny určené pro zvláštní výživu 
kojenců v průběhu prvních čtyř až šesti 
měsíců života, které samy o sobě splňují 
nutriční požadavky pro tuto kategorii osob 
a do maloobchodu jsou dodávány 
v jednoznačně určených obalech a jsou 
označeny jako „přípravky pro kojence“.

19 Potraviny pro kojence jsou definovány 
jako potraviny určené pro zvláštní výživu 
kojenců do dvanáctého měsíce života, 
které samy o sobě splňují nutriční 
požadavky pro tuto kategorii osob a do 
maloobchodu jsou dodávány 
v jednoznačně určených obalech a jsou 
označeny jako „přípravky pro kojence“.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely potravin pro zvláštní výživu, které splňují zvláštní požadavky kojenců, viz definice 
„kojenci“ uvedená v odst. 2 písm. a) směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o 
obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16-35); 
čl. 2 písm. a) směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a 
pokračující kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 
1–33). 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Povaha návrhu:

Výbor ITRE konzultoval na základě smlouvy o Euratomu výše uvedený návrh nařízení Rady 
podle článku 87 jednacího řádu Parlamentu.

Návrh obsahuje zejména kodifikaci neupravených ustanovení tří nařízení přijatých v letech 
1987 až 1990, která stanoví úroveň přípustné radioaktivní kontaminace při radiační 
mimořádné situaci. Nicméně začlenění nového bodu odůvodnění (bod odůvodnění 15), jenž 
upozorňuje nezbytným způsobem na stávající článek (čl. 3 odst. 3) stanovující výhradu 
ohledně prováděcích pravomocí Rady, s sebou přináší výraznou změnu, pokud jde o 
zdůvodnění využívání metody přepracování právních předpisů.

V souladu s článkem 87 jsou pozměňovací návrhy týkající se návrhu na přepracování 
právních předpisů přípustné pouze tehdy, týkají-li se částí návrhu obsahujících změny a po 
předběžném ověření výborem příslušným pro právní záležitosti (JURI), že návrh neobsahuje 
žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny.
Technickou kontrolu vhodnosti legislativní metody přepracování právních předpisů potvrdil 
výbor JURI v dopise ze dne 29. června, v němž souhlasí s tím, aby se zpravodaj výboru ITRE 
dále zabýval podstatou návrhu.

Hodnocení zpravodaje:
i) Obsah návrhu:

V bodu odůvodnění přepracovaný návrh nabízí odůvodnění ex- post těch ustanovení, která 
zůstávají nezměněna (tak jak byla začleněna do nařízení z roku 1987 a následných 
pozměněných znění). 
Obsahem nařízení je dvouúrovňový mechanismus v případě radiační mimořádné situace a po 
jaderné havárii: 
– bezprostřední přijetí nařízení „ad hoc“ ze strany Komise pro použití nejvyšší přípustné 
úrovně radioaktivní kontaminace, v konkrétním případě v definované oblasti a s omezenou 
dobou platnosti, jak je uvedeno v příloze I a příloze III návrhu;
– předložení návrhu Komise do jednoho měsíce od přijetí nařízení „ad hoc“ Radě, která má 
toto nařízení přizpůsobit nebo potvrdit. 
Cílem metody přepracování je konkrétně stanovit pravomoc Rady „vykonávat přímo 
pravomoc přijímat nařízení k včasnému vykonání opatření navržených Komisí“. K tomuto 
účelu je začleněn nový bod odůvodnění 15, který stanoví, že „ je vhodné, aby si Rada 
vyhradila toto právo“.     

V rámci návrhu na přepracování se zpravodaj zaměří pravděpodobně na následující otázky:
– zda-li toto odůvodnění nabízí dostatečný důvod ke stanovení výhrad ohledně prováděcích 

pravomocí Rady, které představují v každém případě výjimku z běžných pravidel, jež 
vyhrazují prováděcí pravomoci Komisi; 

– zda-li tyto prováděcí pravomoci vyhrazené Radě jsou jako takové řádně definovány a 
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vymezeny, zejména podle nových ustanovení Lisabonské smlouvy týkajících se aktů v 
přenesené pravomoci a prováděcích aktů  (články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské 
unie), proveditelných také v rámci smlouvy o Euratomu (viz čl. 106a odst. 1 konsolidované 
verze Smlouvy o Euratomu, podle něhož se články 285 až 304 SFEU vztahují také na 
Smlouvu o Euratomu).   

ii) Hodnocení:
Zpravodaj je toho názoru, že bod odůvodnění 15 – který je jedinou částí textu obsahující 
změny – není možné oddělit od článku, na nějž odkazuje. V tomto případě by zpravodaj 
musel zvážit platnost článku 3 a následně mechanismus, který vyplývá z přidělení pravomocí 
Radě v následujících článcích návrhu.
Proto je kromě samotné metody přepracování třeba posoudit také zajištění souladu s celým 
nařízením. S ohledem na tuto skutečnost se metoda, která spočívá v bezprostředním přijetí 
nařízení „ad hoc“ v případě radiační mimořádné situace, jehož cílem je stanovit nejvyšší 
přípustné úrovně radioaktivní kontaminace podle stávajících nařízení, případně přímo přes 
Radu, jeví jako velice diskutabilní. 

Zpravodaj by chtěl v tomto ohledu vyjádřit následující připomínky:  

 opatření, která byla definována v souvislosti s výbuchem elektrárny v Černobylu, by 
musela být přizpůsobena stávajícímu mechanismu prováděcích pravomocí

– Nařízení „ad hoc“ přijaté Komisí podle článku 2 návrhu je definováno příliš vágně. Ve 
stávající podobě uděluje Komisi pravomoc bezprostředně přijmout odpovídající opatření v 
podobě prováděcích opatření tohoto základního aktu ve smyslu článku 291 SFEU. 
Zpravodaj, i když nepopírá, že je nezbytné, aby Komise přijímala tato opatření, se domnívá, 
že by měl být jednoznačně stanoven mechanismus pro tato opatření v souladu s článkem 291 
a také pravidla jejich přezkumu. 

– Mechanismus stanovený v článku 3, kdy Rada může přijímat nařízení s cílem „přizpůsobit 
nebo potvrdit ustanovení“ nařízení ad hoc, je nejednoznačný. I zde se zdá, že tato opatření 
Rady mohou být považována za prováděcí akty stávajícího nařízení. Nicméně tyto pravomoci 
mohou být Radě svěřeny pouze v náležitě odůvodněných případech, neboť za normálních 
okolností je za provádění těchto pravomocí odpovědná Komise1.
Zpravodaj je toho názoru, že stávající návrh nezdůvodňuje jasně potřebu vyhradit prováděcí 
pravomoci Radě, pokud jde o kontext, povahu a obsah základního aktu, který má být 
prováděn. Kromě toho není zpravodaj přesvědčen o přínosu dvouúrovňového přístupu. kdy 
Rada může v konečné fázi potvrdit nebo přizpůsobit rozhodnutí Komise, která by měla být 
jediným prováděcím orgánem za normálních okolností.   

 – nejvyšší přípustné úrovně stanovené v návrhu (přílohy I a III) mohou samy o sobě 
vést k právní nejistotě

– Podle čl. 5 odst. 1 mohou být tyto úrovně „přezkoumány nebo doplněny“ pomocí návrhu, 

                                               
1 Čl. 291 odst. 2 zní takto: „Jsou-li pro provedení právně závazných aktů Unie nezbytné jednotné podmínky, 
svěří tyto akty prováděcí pravomoci Komisi nebo ve zvláštních, náležitě odůvodněných případech a v případech 
uvedených v článcích 24 a 26 Smlouvy o Evropské unii Radě“.



PR\834546CS.doc 21/24 PE450.574v02-00

CS

který Komise předloží Radě na požádání členských států nebo Komise. Jedná se o doplnění 
nebo změnu některých prvků, které nejsou podstatné, což by mělo být v souladu se systémem 
„aktů v přenesené pravomoci“ v souladu s článkem 290 SFEU. Právo iniciativy by měla mít 
pouze Komise. Jakákoli iniciativa ze strany členského státu by byla jasným porušením 
ustanovení Smlouvy. 
– Tím, že návrh kodifikuje stávající nařízení přijatá v devadesátých letech, odkazuje i nadále 
na zastaralé texty: viz definice „potraviny pro kojence“ v příloze I.  

Doporučení:
Přestože je tento návrh zpracováván metodou přepracování právních aktů, zpravodaj žádá, 
aby výbor ITRE návrh výrazně přepracoval, nikoli pouze část vyznačenou šedě, aby se 
zajistila právní jistota a celistvost textu. 

Zpravodaj by proto navrhoval provést podrobné změny kodifikovaných částí návrhu s cílem:

- sjednotit postupy v případě radiační mimořádné situace tím, že se jasně stanoví, že 
úlohu dohledu plní Komise, a objasní se mechanismus jejich aktů (přijetí, revize). V tomto 
ohledu by zpravodaj navrhoval, aby Komise měla pravomoci:
i) bezprostředně použít nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace, jak jsou uvedeny 
v přílohách (viz pozměněný článek 2);  
ii) přijímat „akty v přenesené pravomoci“ k revizi a doplnění úrovní kontaminace a seznamu 
méně významných potravin a krmiv s cílem zohlednit poslední technický vývoj (viz pozměněný 
článek 5a následující postupy stanovené v článcích 5a až 5c).    

- sloužit zájmu občanů pomocí lepšího řízení během situací, které nastanou po 
nehodě, tím, že omezí zásahy a manévrovací možnosti, které mají k dispozici členské státy:
i) na jedné straně proto, že postup „potvrzení“ nebo „přizpůsobení“ uplatňování nejvyšších 
přístupných úrovní Radou se jeví jako nepotřebný a jako zdroj právní nejistoty, zpravodaj 
navrhuje zrušit tuto úroveň zásahu (články 3 a 4);
ii) na druhé straně proto, že iniciativy členských států, pokud jde o přezkoumání nebo 
doplnění úrovní kontaminace (články 5 a 8), stejně jako pravidla pro provádění nařízení 
(článek 8), jsou v obou případech sjednocovány pomocí mechanismu aktů v přenesené 
pravomoci/prováděcích aktů (pozměněné články 2 a 5).        

- zajistit právní jistotu celého návrhu pomocí:
i) úpravy zastaralých postupů (postupů „komitologie“ v rámci Euratomu přijímaných 
analogicky), které se tento návrh snaží kodifikovat, podle ustanovení Lisabonské smlouvy;
ii) aktualizace definic, bude-li to nezbytné. 

Pokud jde o postupy, znamenalo by to, že tyto zásadní navrhované změny by vyžadovaly 
oznámení záměru zpravodaje Radě a Komisi předtím, než proběhne hlasování o návrhu 
zprávy, podle článku 87.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel 4. června 2010

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh nařízení Rady kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní 
kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační 
mimořádné situace (přepracované znění)
KOM(2010)0184 ze dne 27. 4. 2010 – 2010/0098(CNS)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 
6. května 2010 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady 
a Komise, aby prostudovala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi1 dospěla poradní skupina na základě zkoumání návrhu nařízení Rady, kterým 
se přepracovává nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se 
stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné 
havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 
ze dne 12. dubna 1989, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace 
méně významných potravin po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné 
situace, a nařízení Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví 
nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném 
případu radiační mimořádné situace, k jednomyslnému závěru, že tento návrh neobsahuje 
žádné věcné změny kromě těch, které jsou jako takové označeny. Poradní skupina rovněž 
dospěla k závěru, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s těmito 
věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel

                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 
anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


