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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-008  
které předložil Výbor pro dopravu a cestovní ruch  
 
Zpráva 
Brian Simpson A7-0217/2010 
Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři 
 
Návrh nařízení (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 7 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Komise by měla mít v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci, pokud jde 
o některá prováděcí pravidla ke směrnici 
2009/42/ES. Je zvláště důležité, aby 
Komise vedla během přípravné fáze 
odpovídající konzultace, včetně konzultací 
s odborníky. 

Odůvodnění 

 

Je navržen soubor pozměňovacích návrhů s cílem přizpůsobit ustanovení o regulativním 

postupu s kontrolou novým pravidlům o aktech v přenesené pravomoci, které zavádí Lisabonská 

smlouva. 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 - bod -1 (nový) 
Směrnice 2009/42/ES 
Čl. 3 – odst. 4 - pododstavec 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1) V čl. 3 odst. 4 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto: 

 „Komise může tato opatření přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 10a 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 10b a 10c.“ 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 2009/42/ES 
Čl. 4 – odst. 1 - pododstavec 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1a) V čl. 4 odst. 1 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto: 

 „Komise může tato opatření přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 10a 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 10b a 10c.“ 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod -1 b (nový) 
Směrnice 2009/42/ES 
Čl. 5 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1b) V článku 5 se třetí odstavec 
nahrazuje tímto: 

 „Komise může tato opatření přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 10a 
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s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 10b a 10c.“ 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod -1 c (nový) 
Směrnice 2009/42/ES 
Čl. 10 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1c) V článku 10 se vypouští odstavec 3. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod -1 d (nový) 
Směrnice 2009/42/ES 
Článek 10 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1d) Vkládá se následující článek, který 
zní: 

 „Článek 10a 

 Výkon přenesení pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 
odst. 1 a čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na 
dobu pěti let od ....*. Nejpozději šest 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období předloží Komise zprávu týkající se 
přenesení pravomoci. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje o 
stejně dlouhá období, pokud je Evropský 
parlament nebo Rada nezruší v souladu s 
článkem 10b.  

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

 3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 10b 
a 10c. 

 _____________________ 
* Úř. věst.: vložte, prosím, datum vstupu tohoto 
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nařízení v platnost") 

Odůvodnění 

 

Smyslem tohoto ústního pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu s probíhající diskusí 

mezi Radou a Evropským parlamentem o podobných dokumentech. Měl by usnadnit dosažení 

brzké dohody v prvním čtení. 
 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod -1 e (nový) 
Směrnice 2009/42/ES 
Článek 10 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1e) Vkládá se následující článek, který 
zní: 

 "Článek 10b 

 Zrušení přenesení pravomoci 

 1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
4, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 3 kdykoli zrušit.  

 2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se vynasnaží uvědomit 
v přiměřené lhůtě před přijetím 
konečného rozhodnutí druhý orgán 
a Komisi a uvede přenesené pravomoci, 
jejichž přenesení by mělo být zrušeno, 
a možné důvody tohoto zrušení. 

 3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci, jenž je v něm 
specifikováno. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu datu, které je 
v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 
Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské 
unie." 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod -1 f (nový) 
Směrnice 2009/42/ES 
Článek 10 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1f) Vkládá se následující článek, který 
zní: 

 "Článek 10c 

 Námitky proti aktům v přenesené 
pravomoci 

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

 Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

 2. Pokud do konce této lhůty uvedené v 
odstavci 1 nevznesou Evropský parlament 
ani Rada k aktu v přenesené pravomoci 
námitku, je tento akt zveřejněn v Úředním 
věstníku Evropské unie a vstupuje 
v platnost v den, který je v něm uveden. 

 Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před vypršením 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada informují Komisi o svém záměru 
nevznést námitky. 

 3. V případě, že Evropský parlament nebo 
Rada vysloví proti aktu v přenesené 
pravomoci námitku ve lhůtě uvedené v 
odstavci 1, tento akt nevstoupí v platnost. 
Orgán, který vysloví proti aktu 
v přenesené pravomoci námitku, tuto 
námitku odůvodní." 

 
 
 


