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Pozměňovací návrh 15
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Na postup pro přijímání 
prováděcích aktů se vztahuje zásada 
subsidiarity a proporcionality. Prováděcí 
akty doplňují legislativní akty a měly by 
být předávány členským státům 
prostřednictvím Rady v rámci kontroly 
dodržování těchto zásad.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, 
Atidzhe Alieva-Veli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 
by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č. 182/2011.

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 
by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č. 182/2011. Tyto 
změny by měly zajistit, že bude zachována 
spolehlivost vědeckých stanovisek 
nezávislých evropských vědeckých orgánů 
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s cílem podněcovat a zajišťovat vědecký 
přístup v rozhodovacím procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 
by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č. 182/2011.

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran, ačkoli v 
činnosti odvolacího výboru byly 
zaznamenány určité menší problémy. 
Z toho vyplývá, že tento systém by proto 
měl nadále fungovat beze změn s výjimkou 
některých cílených změn týkajících se 
konkrétních aspektů postupu na úrovni 
odvolacího výboru. Cílem těchto změn je 
zajistit širší politickou odpovědnost a 
angažovanost v oblasti politicky citlivých 
prováděcích aktů a rovněž přístup založený 
na důkazech, který nenaruší důvěru v 
posuzovatele rizik EU ani jejich vědeckou 
integritu, aniž by se však změnila právní a 
institucionální odpovědnost za prováděcí 
akty, kterou upravuje nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 
by se však změnila právní a 
institucionální odpovědnost za prováděcí 
akty, kterou upravuje nařízení (EU) č. 
182/2011.

(2) Obecně by systém zavedený 
nařízením (EU) č. 182/2011 měl v zásadě 
odrážet institucionální rovnováhu, pokud 
jde o úlohu Komise a dalších zúčastněných 
stran. Tento systém by proto měl být 
změněn, zejména pak konkrétní aspekty 
postupu na úrovni odvolacího výboru. 
Cílem těchto změn je zajistit větší zapojení 
Rady do oblasti politicky citlivých 
prováděcích aktů, a to v jednotlivých 
případech, kdy nebylo vydáno žádné 
stanovisko v závěru řádných přezkumných 
postupů těchto aktů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č.  
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 
by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č.  182/2011(COD).

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, 
zejména daní, zdraví a dobrých životní 
podmínek zvířat, bezpečnosti potravin, 
ochrany životního prostředí, změny 
klimatu, a více dbát na zásadu předběžné 
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opatrnosti, aniž by se však změnila právní 
a institucionální odpovědnost za prováděcí 
akty, kterou upravuje nařízení (EU) č. 
182/2011. 182/2011(COD).

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 
by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č. 182/2011.

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů při 
zohlednění zásady předběžné opatrnosti, 
bez omezení posuzování rizika 
prováděného hodnotícími agenturami EU 
a aniž by se změnila právní a 
institucionální odpovědnost za prováděcí 
akty, kterou upravuje nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje dobře a že se mu podařilo 
dosáhnout vhodné institucionální 
rovnováhy, pokud jde o úlohu Komise a 
dalších zúčastněných stran. Tento systém 
by proto měl nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých cílených změn 
týkajících se konkrétních aspektů postupu 
na úrovni odvolacího výboru. Cílem těchto 
změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 
by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č. 182/2011.

(2) Systém zavedený nařízením (EU) č. 
182/2011 celkově prokázal, že v praxi 
funguje s určitými omezeními dobře a že 
se mu podařilo dosáhnout vhodné 
institucionální rovnováhy, pokud jde o 
úlohu Komise a dalších zúčastněných 
stran. Tento systém by proto měl nadále 
fungovat beze změn s výjimkou některých 
cílených změn týkajících se konkrétních 
aspektů postupu na úrovni odvolacího 
výboru, jenž nefunguje uspokojivě. Cílem 
těchto změn je zajistit širší politickou 
odpovědnost a angažovanost v oblasti 
politicky citlivých prováděcích aktů, aniž 
by se však změnila právní a institucionální 
odpovědnost za prováděcí akty, kterou 
upravuje nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V řadě konkrétních případů stanoví 
nařízení (EU) č.  182/2011 možnost 
předložení věci odvolacímu výboru.  V 
praxi je věc předkládána odvolacímu 
výboru v případech, kdy v rámci výboru 
při přezkumném postupu nebylo dosaženo 
kvalifikované většiny ani ve prospěch dané 
věci, ani proti ní, a proto nebylo vydáno 
žádné stanovisko. Ve většině případů k 
tomu došlo v souvislosti s geneticky 
modifikovanými organismy a geneticky 
modifikovanými potravinami a krmivy a 
přípravky na ochranu rostlin.

(3) V řadě konkrétních případů stanoví 
nařízení (EU) č. 182/2011 možnost 
předložení věci odvolacímu výboru. V 
praxi je věc předkládána odvolacímu 
výboru v případech, kdy v rámci výboru 
při přezkumném postupu nebylo dosaženo 
kvalifikované většiny ani ve prospěch dané 
věci, ani proti ní, a proto nebylo vydáno 
žádné stanovisko. Ve většině případů k 
tomu došlo v souvislosti s geneticky 
modifikovanými organismy a geneticky 
modifikovanými potravinami, se zdravím a 
dobrými životními podmínkami zvířat a 
krmivy a přípravky na ochranu rostlin, na 
něž by se měla vztahovat zásada 
předběžné opatrnosti.
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Or. it

Pozměňovací návrh 23
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V řadě konkrétních případů stanoví 
nařízení (EU) č. 182/2011 možnost 
předložení věci odvolacímu výboru. V 
praxi je věc předkládána odvolacímu 
výboru v případech, kdy v rámci výboru 
při přezkumném postupu nebylo dosaženo 
kvalifikované většiny ani ve prospěch dané 
věci, ani proti ní, a proto nebylo vydáno 
žádné stanovisko. Ve většině případů k 
tomu došlo v souvislosti s geneticky 
modifikovanými organismy a geneticky 
modifikovanými potravinami a krmivy a 
přípravky na ochranu rostlin.

(3) V řadě konkrétních případů stanoví 
nařízení (EU) č. 182/2011 možnost 
předložení věci odvolacímu výboru. V 
praxi se odvolací výbor vzdal odpovědnosti 
v případech, kdy v rámci výboru při 
přezkumném postupu nebylo dosaženo 
kvalifikované většiny ani ve prospěch dané 
věci, ani proti ní, a proto nebylo vydáno 
žádné stanovisko. Ve většině případů k 
tomu došlo v souvislosti s geneticky 
modifikovanými organismy a geneticky 
modifikovanými potravinami a krmivy a 
přípravky na ochranu rostlin.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ze zkušeností vyplývá, že odvolací 
výbor dospěje v naprosté většině případů 
ke stejnému výsledku jako přezkumný 
výbor a to má za následek nevydání 
stanoviska. Odvolací výbor proto nebyl 
nápomocen při zvyšování transparentnosti 
postojů členských států.

(4) Ze zkušeností vyplývá, že odvolací 
výbor dospěje v naprosté většině případů 
ke stejnému výsledku jako přezkumný 
výbor a to má za následek nevydání 
stanoviska. Odvolací výbor proto nebyl 
nápomocen při zvyšování transparentnosti 
postojů členských států a ponechával 
Komisi pravomoc, aby v situaci, kdy 
nebylo vydáno stanovisko, rozhodla 
jménem členských států.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ze zkušeností vyplývá, že odvolací 
výbor dospěje v naprosté většině případů 
ke stejnému výsledku jako přezkumný 
výbor a to má za následek nevydání 
stanoviska. Odvolací výbor proto nebyl 
nápomocen při zvyšování transparentnosti 
postojů členských států.

(4) Ze zkušeností vyplývá, že odvolací 
výbor dospěje v naprosté většině případů 
ke stejnému výsledku jako přezkumný 
výbor a to má za následek nevydání 
stanoviska. Odvolací výbor proto neplnil 
svou funkci při zvyšování transparentnosti 
postojů členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví, 
že Komise může v takových případech 
přijmout návrh prováděcího aktu, čímž 
dává Komisi pravomoc rozhodnout.

(5) Nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví, 
že Komise může v takových případech 
přijmout návrh prováděcího aktu, čímž 
dává Komisi pravomoc rozhodnout, pokud 
jde o zajištění účinného provádění 
právních předpisů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato pravomoc rozhodnout se však 
výrazně snižuje v případech týkajících se 
povolování produktů nebo látek, například 
v oblasti geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv, neboť Komise je povinna 
přijmout rozhodnutí v přiměřené lhůtě a 
není možné, aby rozhodnutí nepřijala.

(6) Tato pravomoc rozhodnout se však 
výrazně snižuje v případech týkajících se 
povolování produktů nebo látek, například 
v oblasti geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv, neboť Komise je povinna 
přijmout rozhodnutí v přiměřené lhůtě a 
není možné, aby rozhodnutí nepřijala. 
Evropský veřejný ochránce práv ve svém 
rozhodnutí týkajícím se případu 
1582/2014 rozhodl, že Evropská komise 
musí respektovat stávající právní předpisy, 
pokud jde o stanovené lhůty pro povolení 
geneticky modifikovaných organismů.

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny 
mimo jiné v důsledku toho, že se ve 
značném počtu zdrží hlasování nebo se v 
okamžiku hlasování nedostaví.

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny 
mimo jiné v důsledku toho, že se ve 
značném počtu zdrží hlasování nebo se v 
okamžiku hlasování nedostaví. A proto, z 
důvodu politicky citlivé povahy aktu, který 
vedl k zablokování, by mělo být konečné 
rozhodnutí postoupeno Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Mazaly Aguilar
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny 
mimo jiné v důsledku toho, že se ve 
značném počtu zdrží hlasování nebo se v 
okamžiku hlasování nedostaví.

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny.

Or. es

Odůvodnění

V době zveřejnění návrhu Komise byl počet zdržení se hlasování nebo nepřítomnosti během 
hlasování významný. Od počátku roku 2019 se tato situace podstatně změnila.

Pozměňovací návrh 30
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny 
mimo jiné v důsledku toho, že se ve 
značném počtu zdrží hlasování nebo se v 
okamžiku hlasování nedostaví.

(7) Ačkoli Komise má v současnosti 
pravomoc v takových případech 
rozhodovat, vzhledem k obzvláštní 
citlivosti daných otázek a vzhledem k 
tomu, že nepřijetí stanoviska by 
znamenalo, že povolení nelze udělit, musí 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
plně převzít členské státy. Nejedná se však 
v současné době o případ, kdy členské 
státy nejsou schopny dosáhnout 
kvalifikované většiny mimo jiné v 
důsledku toho, že se ve značném počtu 
zdrží hlasování nebo se v okamžiku 
hlasování nedostaví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny 
mimo jiné v důsledku toho, že se ve 
značném počtu zdrží hlasování nebo se v 
okamžiku hlasování nedostaví.

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny.

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny 
mimo jiné v důsledku toho, že se ve 
značném počtu zdrží hlasování nebo se v 
okamžiku hlasování nedostaví.

(7) Ačkoli Komise má pravomoc v 
takových případech rozhodovat, vzhledem 
k obzvláštní citlivosti daných otázek by 
svou odpovědnost v rozhodovacím procesu 
měly plně převzít i členské státy. Nejedná 
se však o případ, kdy členské státy nejsou 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny.

Or. ro



AM\1199757CS.docx 13/32 PE648.380v01-00

CS

Pozměňovací návrh 33
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro zvýšení přidané hodnoty 
odvolacího výboru je proto nutno posílit 
jeho úlohu tím, že vždy, když nebude 
vydáno stanovisko, bude umožněno svolat 
další zasedání odvolacího výboru. 
Zastoupení na dalším zasedání odvolacího 
výboru by mělo být zajištěno na 
ministerské úrovni, aby mohla 
proběhnout politická diskuse. Aby bylo 
možné uspořádat takové další zasedání, 
měl by být prodloužen časový rámec pro 
vydání stanoviska odvolacího výboru.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Hlasování zástupců jednotlivých členských států se nezmění zvýšením počtu zasedání.

Pozměňovací návrh 34
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro zvýšení přidané hodnoty 
odvolacího výboru je proto nutno posílit 
jeho úlohu tím, že vždy, když nebude 
vydáno stanovisko, bude umožněno svolat 
další zasedání odvolacího výboru. 
Zastoupení na dalším zasedání odvolacího 
výboru by mělo být zajištěno na 
ministerské úrovni, aby mohla proběhnout 
politická diskuse. Aby bylo možné 
uspořádat takové další zasedání, měl by být 
prodloužen časový rámec pro vydání 

(8) Pro zvýšení přidané hodnoty 
odvolacího výboru je proto nutno posílit 
jeho úlohu tím, že vždy, když nebude 
vydáno stanovisko, bude umožněno svolat 
další zasedání odvolacího výboru. 
Zastoupení na dalším zasedání odvolacího 
výboru by mělo být zajištěno na 
ministerské úrovni, aby mohla proběhnout 
politická diskuse. Aby bylo možné 
uspořádat takové další zasedání, měl by být 
prodloužen časový rámec pro vydání 
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stanoviska odvolacího výboru. stanoviska odvolacího výboru, přičemž je 
třeba respektovat potřebu včasného 
rozhodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Posuzovatelé rizik by měli vzít v 
úvahu socioekonomickou analýzu 
povolení produktů, protože jakékoli změny 
navržené během hlasování v odvolacím 
výboru mohou rozhodovací proces zdržet, 
zejména ve vysoce citlivých případech.

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pravidla upravující hlasování 
odvolacího výboru by měla být změněna 
tak, aby se snížilo riziko, že nebude 
vydáno žádné stanovisko, a zajistila 
motivace zástupců členských států k 
zaujetí jasného postoje. Za tímto účelem 
by měly být za zúčastněné členské státy 
pro účely výpočtu kvalifikované většiny 
považovány pouze ty členské státy, které 
jsou přítomny nebo zastoupeny a které se 
nezdrží hlasování. Aby byla zajištěna 
reprezentativnost výsledku hlasování, 
mělo by být hlasování považováno za 
platné pouze tehdy, je-li prostá většina 

vypouští se
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členských států zároveň zúčastněnými 
členy v odvolacím výboru. Pokud nebude 
usnášeníschopnosti dosaženo před 
uplynutím lhůty stanovené pro vydání 
rozhodnutí výboru, bude se mít za to, že 
výbor žádné stanovisko nevydal, stejně 
jako je tomu nyní.

Or. es

Odůvodnění

V současnosti se málo členských států uchyluje ke zdržení se hlasování. K odstranění případů 
zdržení se hlasování je třeba podstatná změna rozdělení pravomocí mezi orgány.

Pozměňovací návrh 37
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pravidla upravující hlasování 
odvolacího výboru by měla být změněna 
tak, aby se snížilo riziko, že nebude 
vydáno žádné stanovisko, a zajistila 
motivace zástupců členských států k 
zaujetí jasného postoje. Za tímto účelem 
by měly být za zúčastněné členské státy 
pro účely výpočtu kvalifikované většiny 
považovány pouze ty členské státy, které 
jsou přítomny nebo zastoupeny a které se 
nezdrží hlasování. Aby byla zajištěna 
reprezentativnost výsledku hlasování, 
mělo by být hlasování považováno za 
platné pouze tehdy, je-li prostá většina 
členských států zároveň zúčastněnými 
členy v odvolacím výboru. Pokud nebude 
usnášeníschopnosti dosaženo před 
uplynutím lhůty stanovené pro vydání 
rozhodnutí výboru, bude se mít za to, že 
výbor žádné stanovisko nevydal, stejně 
jako je tomu nyní.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pravidla upravující hlasování 
odvolacího výboru by měla být změněna 
tak, aby se snížilo riziko, že nebude 
vydáno žádné stanovisko, a zajistila 
motivace zástupců členských států k 
zaujetí jasného postoje. Za tímto účelem 
by měly být za zúčastněné členské státy 
pro účely výpočtu kvalifikované většiny 
považovány pouze ty členské státy, které 
jsou přítomny nebo zastoupeny a které se 
nezdrží hlasování. Aby byla zajištěna 
reprezentativnost výsledku hlasování, 
mělo by být hlasování považováno za 
platné pouze tehdy, je-li prostá většina 
členských států zároveň zúčastněnými 
členy v odvolacím výboru. Pokud nebude 
usnášeníschopnosti dosaženo před 
uplynutím lhůty stanovené pro vydání 
rozhodnutí výboru, bude se mít za to, že 
výbor žádné stanovisko nevydal, stejně 
jako je tomu nyní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pravidla upravující hlasování 
odvolacího výboru by měla být změněna 
tak, aby se snížilo riziko, že nebude vydáno 
žádné stanovisko, a zajistila motivace 

(9) Pravidla upravující hlasování 
odvolacího výboru by měla být změněna 
tak, aby se snížilo riziko, že nebude vydáno 
žádné stanovisko, a zajistila motivace 
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zástupců členských států k zaujetí jasného 
postoje. Za tímto účelem by měly být za 
zúčastněné členské státy pro účely výpočtu 
kvalifikované většiny považovány pouze ty 
členské státy, které jsou přítomny nebo 
zastoupeny a které se nezdrží hlasování. 
Aby byla zajištěna reprezentativnost 
výsledku hlasování, mělo by být hlasování 
považováno za platné pouze tehdy, je-li 
prostá většina členských států zároveň 
zúčastněnými členy v odvolacím výboru. 
Pokud nebude usnášeníschopnosti 
dosaženo před uplynutím lhůty stanovené 
pro vydání rozhodnutí výboru, bude se mít 
za to, že výbor žádné stanovisko nevydal, 
stejně jako je tomu nyní.

zástupců členských států k zaujetí jasného 
postoje. Aby byla zajištěna 
reprezentativnost výsledku hlasování, mělo 
by být hlasování považováno za platné 
pouze tehdy, je-li prostá většina členských 
států zároveň zúčastněnými členy v 
odvolacím výboru. Pokud nebude 
usnášeníschopnosti dosaženo před 
uplynutím lhůty stanovené pro vydání 
rozhodnutí výboru, bude se mít za to, že 
výbor žádné stanovisko nevydal, stejně 
jako je tomu nyní.

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise by měla mít možnost v 
konkrétních případech požádat Radu o 
poskytnutí názorů a orientace ohledně 
širších důsledků nevydání stanoviska 
včetně jeho institucionálních, právních, 
politických a mezinárodních důsledků. 
Komise by měla zohlednit jakýkoli postoj 
vyjádřený Radou do tří měsíců po 
předložení věci. V řádně odůvodněných 
případech může Komise při předložení 
věci stanovit kratší lhůtu.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Zvýšená politizace rozhodovacího procesu nepomůže vytvořit důvěru v systém.
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Pozměňovací návrh 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise by měla mít možnost v 
konkrétních případech požádat Radu o 
poskytnutí názorů a orientace ohledně 
širších důsledků nevydání stanoviska 
včetně jeho institucionálních, právních, 
politických a mezinárodních důsledků. 
Komise by měla zohlednit jakýkoli postoj 
vyjádřený Radou do tří měsíců po 
předložení věci. V řádně odůvodněných 
případech může Komise při předložení 
věci stanovit kratší lhůtu.

(10) Komise by měla mít v případech, 
kdy nemohlo být na úrovni odvolacího 
výboru vydáno žádné stanovisko, 
povinnost podstoupit otázku Radě ke 
konečnému rozhodnutí. S ohledem na 
svou kontrolní pravomoc stanovenou v 
článku 11 nařízení (EU) č. 182/2011 může 
být Parlament vyzván k poskytnutí názorů 
a orientace ohledně širších důsledků 
nevydání stanoviska včetně jeho 
institucionálních, právních, politických a 
mezinárodních důsledků. Komise by měla 
být vázána rozhodnutím přijatým Radou. 
Rada by měla rovněž zohlednit postoj 
vyjádřený Parlamentem do tří měsíců po 
předložení věci. V případech 
odůvodněných naléhavostí by mělo být při 
předložení věci možné stanovit kratší 
lhůtu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise by měla mít možnost v 
konkrétních případech požádat Radu o 
poskytnutí názorů a orientace ohledně 
širších důsledků nevydání stanoviska 
včetně jeho institucionálních, právních, 
politických a mezinárodních důsledků. 
Komise by měla zohlednit jakýkoli postoj 
vyjádřený Radou do tří měsíců po 
předložení věci. V řádně odůvodněných 

(10) Komise by měla mít možnost v 
konkrétních případech požádat Radu a 
Parlament o poskytnutí jejich názorů a 
orientace ohledně širších důsledků 
nevydání stanoviska včetně jeho 
institucionálních, právních, politických a 
mezinárodních důsledků. Komise by měla 
zohlednit jakýkoli postoj vyjádřený 
spolunormotvůrci do tří měsíců po 
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případech může Komise při předložení věci 
stanovit kratší lhůtu.

předložení věci. V řádně odůvodněných 
případech může Komise při předložení věci 
stanovit kratší lhůtu.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh postoupit věc Radě a požádat ji o nezávazné stanovisko vyvolává otázky. Výbory jsou 
složeny ze zástupců členských států a prováděcích orgánů a Komise navrhuje texty pouze na 
základě přenesení pravomocí v rámci postupu spolurozhodování Parlamentu a Rady. Není 
důvod pro to, aby otázka spojená s přenesením pravomocí, jež je řešena postupem 
spolurozhodování, byla předkládána Radě jakožto legislativnímu, nikoli prováděcímu orgánu, 
a Parlamentu předkládána nebyla.

Pozměňovací návrh 43
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Transparentnost hlasování zástupců 
členských států na úrovni odvolacího 
výboru by se měla zvýšit a mělo by být 
zveřejněno hlasování zástupců jednotlivých 
členských států.

(11) Transparentnost hlasování zástupců 
členských států na úrovni odvolacího 
výboru by se měla zvýšit a mělo by být 
zveřejněno hlasování zástupců jednotlivých 
členských států a složení výborů a mělo by 
být doplněno odůvodněním, které 
občanům umožní daný hlas pochopit.

Or. es

Odůvodnění

Občan musí vědět, jestli hlasování vychází z otázek politické nebo vědecké povahy.

Pozměňovací návrh 44
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(11) Transparentnost hlasování zástupců 
členských států na úrovni odvolacího 
výboru by se měla zvýšit a mělo by být 
zveřejněno hlasování zástupců jednotlivých 
členských států.

(11) Transparentnost hlasování zástupců 
členských států na úrovni odvolacího 
výboru by se měla zvýšit a mělo by být 
zveřejněno hlasování zástupců jednotlivých 
členských států. Rovněž by měla být 
zajištěna větší transparentnost programů 
jednání a projednávaných dokumentů a 
textů.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Transparentnost hlasování zástupců 
členských států na úrovni odvolacího 
výboru by se měla zvýšit a mělo by být 
zveřejněno hlasování zástupců jednotlivých 
členských států.

(11) Transparentnost hlasování zástupců 
členských států na úrovni odvolacího 
výboru by se měla zvýšit a mělo by být 
zveřejněno hlasování zástupců jednotlivých 
členských států a jejich účast v odvolacím 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Transparentnost hlasování zástupců 
členských států na úrovni odvolacího 
výboru by se měla zvýšit a mělo by být 
zveřejněno hlasování zástupců 
jednotlivých členských států.

(11) Transparentnost složení odvolacího 
výboru a hlasování zástupců členských 
států na jeho úrovni by se měla zvýšit 
zveřejněním hlasování zástupců 
jednotlivých členských států.

Or. it
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Pozměňovací návrh 47
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Transparentnost hlasování 
zástupců členských států na úrovni 
odvolacího výboru by se měla zvýšit a 
mělo by být zveřejněno hlasování zástupců 
jednotlivých členských států.

(11) Měl by být stanoven transparentní 
proces jmenování zástupců členských států 
a měla by být zveřejněna jejich činnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Jan Huitema, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Změna procesních pravidel může 
případně vést ke změně rozhodovacího 
procesu u členských států. Při provádění 
navrhovaných změn je proto třeba vzít v 
úvahu socioekonomické důsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V čl. 3 odst. 7 se doplňuje nový vypouští se
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šestý pododstavec, který zní:
„Pokud odvolací výbor nevydá žádné 
stanovisko podle čl. 6 odst. 3 druhého 
pododstavce, může předseda rozhodnout, 
že odvolací výbor svolá další zasedání na 
ministerské úrovni. V takových případech 
vydá odvolací výbor stanovisko do tří 
měsíců ode dne původního předložení 
věci.“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)

Odůvodnění

Třetí zasedání zástupců členských států, byť na ministerské úrovni, nepřinese změny v 
hlasováních provedených na předchozích zasedáních.

Pozměňovací návrh 50
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud odvolací výbor nevydá žádné 
stanovisko podle čl. 6 odst. 3 druhého 
pododstavce, může předseda rozhodnout, 
že odvolací výbor svolá další zasedání na 
ministerské úrovni. V takových případech 
vydá odvolací výbor stanovisko do tří 
měsíců ode dne původního předložení věci.

Pokud odvolací výbor nevydá žádné 
stanovisko podle čl. 6 odst. 3 druhého 
pododstavce, může předseda, v souladu s 
většinou členských států přítomných při 
hlasování, rozhodnout, že odvolací výbor 
svolá další zasedání na ministerské úrovni. 
V takových případech vydá odvolací výbor 
stanovisko do tří měsíců ode dne 
původního předložení věci.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)
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Pozměňovací návrh 51
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pokud odvolací výbor nevydá žádné 
stanovisko podle čl. 6 odst. 3 druhého 
pododstavce, může předseda rozhodnout, 
že odvolací výbor svolá další zasedání na 
ministerské úrovni. V takových případech 
vydá odvolací výbor stanovisko do tří 
měsíců ode dne původního předložení věci. 
“;

Pokud odvolací výbor nevydá žádné 
stanovisko podle čl. 6 odst. 3 druhého 
pododstavce, může předseda nebo prostá 
většina zástupců členských států 
rozhodnout, že odvolací výbor svolá další 
zasedání na ministerské úrovni. 
V takových případech vydá odvolací výbor 
stanovisko do tří měsíců ode dne 
původního předložení věci.“;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Pozměňovací návrh 52
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

1a) První pododstavec odstavce 4 se 
mění takto:

4. Není-li vydáno žádné stanovisko, může 
Komise navrhovaný prováděcí akt 
přijmout, s výjimkou případů stanovených 
v druhém pododstavci. Pokud Komise 
navrhovaný prováděcí akt nepřijme, může 
předseda výboru předložit pozměněné 
znění navrhovaného aktu.

4. „Není-li vydáno žádné stanovisko, 
Komise postoupí věc odvolacímu výboru 
způsobem stanoveným v článku 6 tohoto 
nařízení.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)
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Pozměňovací návrh 53
Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a

Původní znění Pozměňovací návrh

1a) v odstavci 4 pododstavci 2 se 
písmeno a) mění takto: 

a) se týká daní, finančních služeb, 
bezpečnosti nebo ochrany zdraví lidí, 
zvířat či rostlin nebo konečných 
mnohostranných ochranných opatření;

„a) se týká daní, finančních služeb, 
bezpečnosti, ochrany zdraví a dobrých 
životních podmínek lidí, zvířat či rostlin 
nebo konečných mnohostranných 
ochranných opatření nebo udělení 
povolení pro produkt nebo látku;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Pozměňovací návrh 54
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se doplňuje nový 
druhý pododstavec, který zní:

vypouští se

„Za zúčastněné členy odvolacího výboru 
však budou považováni pouze ti členové 
odvolacího výboru, kteří jsou v době 
hlasování přítomni nebo zastoupeni a 
kteří se nezdrží hlasování. Většinou 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 se rozumí 
kvalifikovaná většina uvedená v čl. 238 
odst. 3 písm. a) SFEU. Hlasování se 
považuje za platné pouze tehdy, pokud je 
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prostá většina členských států 
zúčastněnými členy.“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Pozměňovací návrh 55
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se doplňuje nový 
druhý pododstavec, který zní:

vypouští se

„Za zúčastněné členy odvolacího výboru 
však budou považováni pouze ti členové 
odvolacího výboru, kteří jsou v době 
hlasování přítomni nebo zastoupeni a 
kteří se nezdrží hlasování. Většinou 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 se rozumí 
kvalifikovaná většina uvedená v čl. 238 
odst. 3 písm. a) SFEU. Hlasování se 
považuje za platné pouze tehdy, pokud je 
prostá většina členských států 
zúčastněnými členy.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)

Pozměňovací návrh 56
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se doplňuje nový 
druhý pododstavec, který zní:

vypouští se

„Za zúčastněné členy odvolacího výboru 
však budou považováni pouze ti členové 
odvolacího výboru, kteří jsou v době 
hlasování přítomni nebo zastoupeni a 
kteří se nezdrží hlasování. Většinou 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 se rozumí 
kvalifikovaná většina uvedená v čl. 238 
odst. 3 písm. a) SFEU. Hlasování se 
považuje za platné pouze tehdy, pokud je 
prostá většina členských států 
zúčastněnými členy.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Pozměňovací návrh 57
Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za zúčastněné členy odvolacího výboru 
však budou považováni pouze ti členové 
odvolacího výboru, kteří jsou v době 
hlasování přítomni nebo zastoupeni a kteří 
se nezdrží hlasování. Většinou uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 se rozumí kvalifikovaná 
většina uvedená v čl. 238 odst. 3 písm. a) 
SFEU. Hlasování se považuje za platné 
pouze tehdy, pokud je prostá většina 
členských států zúčastněnými členy.;

Za zúčastněné členy odvolacího výboru 
však budou považováni pouze ti členové 
odvolacího výboru, kteří jsou v době 
hlasování přítomni nebo zastoupeni. 
Většinou uvedenou v čl. 5 odst. 1 se 
rozumí kvalifikovaná většina uvedená v čl. 
238 odst. 3 písm. a) SFEU. Hlasování se 
považuje za platné pouze tehdy, pokud je 
prostá většina členských států 
zúčastněnými členy.;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)
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Odůvodnění

Zdržení se hlasování je vyjádření svobodného hlasování členských států z řádně podložených 
vnitrostátních důvodů.

Pozměňovací návrh 58
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odst. 3 pododstavec 2 se zrušuje

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Pokud odvolací výbor nevydá 
žádné stanovisko, může Komise postoupit 
věc Radě a požádat ji o stanovisko s 
uvedením jejích názorů a orientace ohledně 
širších důsledků nevydání stanoviska 
včetně institucionálních, právních, 
politických a mezinárodních důsledků. 
Komise zohlední jakýkoli postoj vyjádřený 
Radou do tří měsíců po předložení věci. V 
řádně odůvodněných případech může 
Komise při předložení věci stanovit kratší 
lhůtu.

3a) Pokud odvolací výbor nevydá 
žádné stanovisko, může Komise věc 
postoupit Radě a Evropskému parlamentu 
a požádat je o stanovisko s uvedením jejich 
názorů a orientace ohledně širších důsledků 
nevydání stanoviska včetně 
institucionálních, právních, politických a 
mezinárodních důsledků. Komise zohlední 
jakýkoli postoj vyjádřený Radou a 
Parlamentem do tří měsíců po předložení 
věci. V řádně odůvodněných případech 
může Komise při předložení věci stanovit 
kratší lhůtu.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)

Odůvodnění

Návrh předat věc Radě a požádat ji o nezávazné stanovisko vyvolává otázky. Výbory jsou 
složeny ze zástupců členských států a prováděcích orgánů a Komise navrhuje texty pouze na 
základě přenesení pravomocí v rámci postupu spolurozhodování Parlamentu a Rady. Není 
důvod pro to, aby otázka spojená s přenesením pravomocí, jež je řešena postupem 
spolurozhodování, byla předkládána Radě jakožto legislativnímu, nikoli prováděcímu orgánu, 
a Parlamentu předkládána nebyla.

Pozměňovací návrh 60
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Pokud odvolací výbor nevydá 
žádné stanovisko, může Komise postoupit 
věc Radě a požádat ji o stanovisko s 
uvedením jejích názorů a orientace 
ohledně širších důsledků nevydání 
stanoviska včetně institucionálních, 
právních, politických a mezinárodních 
důsledků. Komise zohlední jakýkoli postoj 
vyjádřený Radou do tří měsíců po 
předložení věci. V řádně odůvodněných 
případech může Komise při předložení 
věci stanovit kratší lhůtu.

3a) Pokud odvolací výbor nevydá 
žádné stanovisko, musí Komise předat věc 
Radě a požádat ji o konečné stanovisko. S 
ohledem na svou kontrolní pravomoc 
stanovenou v článku 11 tohoto nařízení 
může být Parlament vyzván také k 
poskytnutí svých názorů a orientace 
ohledně širších důsledků nevydání 
stanoviska včetně jeho institucionálních, 
právních, politických a mezinárodních 
důsledků. Rada zohlední jakýkoli postoj 
vyjádřený Parlamentem do tří měsíců po 
předložení věci. V případech 
odůvodněných naléhavostí by mělo být při 
předložení věci možné stanovit kratší 
lhůtu.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)

Pozměňovací návrh 61
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se odstavec 4a, který zní:
„Odchylně od odstavce 3, v případech, kdy 
nebylo vydáno stanovisko, navzdory 
kladnému hodnocení evropskými orgány 
při posouzení rizika potvrzujícímu, že 
produkty nebo látky podléhající povolení 
jsou tak bezpečné jako produkt nebo 
látka, které jsou již na trhu, Komise 
příslušný prováděcí akt přijme.“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)

Odůvodnění

V zájmu zásady právní jistoty je nezbytné, aby byl, jak bylo stanoveno Lisabonskou smlouvou, 
vyjasněn rozhodovací prostor Komise.

Pozměňovací návrh 62
Christine Schneider

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se nový odstavec 4a, který 
zní:
„Odchylně od odstavce 3, pokud není 
vydáno žádné stanovisko navzdory 
pozitivnímu posouzení rizika, které 
potvrdilo, že produkt předložený k 
povolení je přinejmenším stejně bezpečný 
jako srovnatelný produkt nebo látka, které 
jsou již na trhu, přijme Komise návrh 
prováděcího aktu.“
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Pozměňovací návrh 63
Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Původní znění Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se návětí nahrazuje 
tímto:

1. Komise vede rejstřík činnosti výborů, 
který obsahuje:

„1. Komise vede veřejný rejstřík činnosti 
výborů, který obsahuje:“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e557-13-1)

Pozměňovací návrh 64
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Původní znění Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se písmeno b) mění 
takto:

b) pořady jednání výboru; „b) pořady jednání výboru, včetně návrhů 
textů, o nichž se má rozhodnout, a 
dokumentů, o nichž se diskutuje;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e543-13-1)
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Pozměňovací návrh 65
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) výsledky hlasování, které v případě 
odvolacího výboru zahrnují hlasy 
vyjádřené zástupci jednotlivých členských 
států; 

e) výsledky hlasování, které v případě 
odvolacího výboru zahrnují hlasy 
vyjádřené zástupci jednotlivých členských 
států a účast jednotlivých členských států 
v odvolacím výboru a písemné odůvodnění 
přijatých rozhodnutí;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Pozměňovací návrh 66
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „e) výsledky hlasování, které v 
případě odvolacího výboru zahrnují hlasy 
vyjádřené zástupci jednotlivých členských 
států;“;

e) „e) výsledky hlasování, které v 
případě odvolacího výboru zahrnují hlasy 
vyjádřené zástupci jednotlivých členských 
států, vysvětlení hlasování, zdržení se 
hlasování a absencí;“;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Pozměňovací návrh 67
Mazaly Aguilar
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) výsledky hlasování, které v případě 
odvolacího výboru zahrnují hlasy 
vyjádřené zástupci jednotlivých členských 
států;

e) výsledky hlasování, které v případě 
odvolacího výboru zahrnují hlasy 
vyjádřené zástupci jednotlivých členských 
států a jejich odůvodnění;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=cs)

Odůvodnění

Za účelem posílení důvěry v systém je třeba znát odůvodnění hlasu.


