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_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení  
Bod odůvodnění 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Komise by měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle článku 
290 Smlouvy za účelem doplnění nebo 
změny některých prvků nařízení (ES) č. 
485/2008, které nejsou podstatné. Měly by 
být vymezeny prvky, u nichž může být 
uvedená pravomoc vykonávána, a rovněž 
podmínky, za jakých má k jejímu 
přenesení dojít. 

(3) Aby mohlo být zajištěno řádné 
fungování režimu stanoveného nařízením 
(ES) č. 485/2008, měla by být Komisi 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení 
seznamu opatření, která jsou svou 
povahou nevhodná pro kontrolu ex-post 
prostřednictvím kontroly obchodní 
dokumentace a toto nařízení se na ně 
nevztahuje. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.  
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Odůvodnění 

Úprava právního textu v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání 
aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU). 
 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení  

Bod odůvodnění 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Aby bylo zaručeno jednotné použití 
nařízení (ES) č. 485/2008 ve všech 
členských státech, měla by být Komise 
zmocněna k přijímání prováděcích aktů v 
souladu s článkem 291 Smlouvy. Komise 
by měla být především zmocněna přijmout 
jednotná pravidla o výměně informací. 
Komise by měla uvedené prováděcí akty 
přijmout za pomoci Výboru zemědělských 
fondů zřízeného čl. 41d odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 
2005 o financování společné zemědělské 
politiky6 v souladu s ustanoveními 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. XX/XXXX ze dne […][doplnit po 
přijetí nařízení o kontrolních 
mechanismech podle čl. 291 odst. 3 
Smlouvy o fungování Evropské unie, jež 
se momentálně projednává v Evropském 
parlamentě a v Radě]. 

(4) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění nařízení (ES) č. 485/2008, 
měly by být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí1. 

 _____________ 

 1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.  

Odůvodnění 

Podle vzorů pro ustanovení o prováděcích aktech podléhajících kontrole ze strany členských 
států; v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.182/2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení  
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 485/2008 
Čl. 1 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V čl. 1 odst. 2 se druhá věta nahrazuje 
tímto: 

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

 2. Toto nařízení se nevztahuje na 
opatření, na které se vztahuje integrovaný 
administrativní a kontrolní systém 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 
2009, kterým se stanoví společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se 
zavádějí některé režimy podpor pro 
zemědělce1.  

Aby se z používání tohoto nařízení 
vyloučila ta opatření, která jsou svou 
povahou nevhodná pro kontrolu ex-post 
prostřednictvím kontroly obchodní 
dokumentace, Komise může 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s podmínkami 
uvedenými v článcích 13a, 13b a 13c 
tohoto nařízení vypracovat seznam 
ostatních opatření, na která se toto nařízení 
nevztahuje. 

Aby se z používání tohoto nařízení 
vyloučila ta opatření, která jsou svou 
povahou nevhodná pro kontrolu ex-post 
prostřednictvím kontroly obchodní 
dokumentace, Komise může 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s podmínkami 
uvedenými v článku 13a tohoto nařízení 
vypracovat seznam ostatních opatření, na 
která se toto nařízení nevztahuje. 

 _____________ 

 1 Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16. 

Odůvodnění 

Nařízením č. 73/2009 bylo zrušeno nařízení č. 1782/2003.  
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení  
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 485/2008 
Článek 13 a  
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v tomto nařízení je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou.  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku. 

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

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 
odst. 2 je svěřeno Komisi na dobu pěti let 
od …*. 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 nepodá námitku proti tomuto 
prodloužení nejpozději do tří měsíců před 
koncem daného období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 
2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm 
blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku dnem následujícím po jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu datu uvedenému v 
tomto rozhodnutí. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 

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

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 1 odst. 2 vstoupí v platnost pouze 
v případě, že Evropský parlament nebo 
Rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení tohoto aktu Evropskému 
parlamentu a Radě nevysloví námitky, či 
v případě, že Evropský parlament i Rada 
před uplynutím uvedené lhůty informují  
Komisi, že nehodlají vyslovit námitky. Na 
žádost Evropského parlamentu nebo Rady 
je tato lhůta prodloužena o dva měsíce. 
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 _____________ 

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

 Odůvodnění 

Úprava znění v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU). 
 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení  
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 485/2008 
Článek 13 b  
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 
13a zrušit.  

vypouští se 

Orgán, který zahájil interní postup s cílem 
rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se před přijetím konečného 
rozhodnutí snaží uvědomit v přiměřené 
lhůtě druhý orgán a Komisi o 
přenesených pravomocích, jejichž 
přenesení by mohlo být zrušeno, a uvede 
důvody tohoto zrušení. 

 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v 
něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

 

 Odůvodnění 

Úprava znění v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU). 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení  
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 485/2008 
Článek 13 c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropský parlament a Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc. 

vypouští se 

Pokud Evropský parlament ani Rada v 
této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevysloví, bude zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost dnem v něm 
stanoveným. 

 

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

 

Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní. 

 

Odůvodnění 

Úprava znění v souladu se společnou dohodou o praktických opatřeních pro používání aktů 
v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU). 
 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení  
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 485/2008 
Článek 13 d  
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise v případě potřeby prostřednictvím 
prováděcích aktů postupem podle čl. 42d 

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů zvláštní ustanovení, 
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odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 přijme 
ustanovení, jejichž cílem je dosáhnout 
jednotného používání tohoto nařízení v 
Unii, zejména pokud jde o:  

pokud jde o: 

a) koordinaci společných činností 
uvedených v čl. 7 odst. 1; 

a) koordinaci společných činností 
uvedených v čl. 7 odst. 1; 

b) podrobnosti a specifikace týkající se 
obsahu, formy a způsobu podávání žádostí, 
obsahu, formy a způsobu oznamování a 
podávání a výměny informací 
požadovaných v rámci tohoto nařízení; 

b) podrobnosti a specifikace týkající se 
obsahu, formy a způsobu podávání žádostí, 
obsahu, formy a způsobu oznamování a 
podávání a výměny informací 
požadovaných v rámci tohoto nařízení; 

c) podmínky a způsoby zveřejnění nebo 
konkrétní pravidla a podmínky rozšíření 
nebo zpřístupnění informací potřebných 
v rámci tohoto nařízení Komisí příslušným 
orgánům členských států. 

c) podmínky a způsoby zveřejnění nebo 
konkrétní pravidla a podmínky rozšíření 
nebo zpřístupnění informací potřebných 
v rámci tohoto nařízení Komisí příslušným 
orgánům členských států.  

 Tyto prováděcí akty se přijímají   
přezkumným postupem podle čl. 13e 
odst. 2. 

Odůvodnění 

Podle vzorů pro ustanovení o prováděcích aktech podléhajících kontrole ze strany členských 
států, v souladu s navrhovaným nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. 
 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení  
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 485/2008 
Článek 13 e (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 13 e 

 1. Komisi je nápomocen Výbor 
zemědělských fondů zřízený článkem 41 
nařízení (ES) č. 1290/2005. Tento výbor je 
výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 
182/2011. 

 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011. 
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Odůvodnění 

Podle vzorů pro ustanovení o prováděcích aktech podléhajících kontrole ze strany členských 
států, v souladu s navrhovaným nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. 
 
 
 
 
 


