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Pozměňovací návrh 12
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Postup přijímání prováděcích aktů 
se řídí zásadami subsidiarity a 
proporcionality. Prováděcí akty jsou 
doplňkem legislativních aktů a členským 
státům by měly být předávány 
prostřednictvím Rady za účelem kontroly 
dodržování těchto zásad.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13Bettina Vollath

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) Nařízení (EU) č. 182/2011 celkově 
prokázalo, že v praxi funguje účinně a že 
se mu podařilo dosáhnout vhodné 
institucionální rovnováhy, pokud jde o 
úlohu Komise a dalších zúčastněných 
stran. Hlavní části systému by proto mohly 
nadále fungovat beze změn. Nicméně 
některé cílené změny týkající se 
konkrétních aspektů postupu na úrovni 
odvolacího výboru se jeví jako 
odůvodněné. 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. Dalším cílem 
pozměňovacích návrhů je zlepšení 
informovanosti občanů Unie o postupech 
souvisejících s prováděcími akty. Má-li se 
zvýšit důvěra v orgány a instituce Unie, je 
naprosto nezbytné nejen občany Unie 
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informovat o přijetí rozhodnutí, ale také 
jim vysvětlit důvody těchto rozhodnutí a 
rozhodovací proces, který k těmto 
rozhodnutím vede.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
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) Ačkoliv 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, ve skutečnosti 
nepřinesl žádnou konkrétní přidanou 
hodnotu ve formě lepšího rozhodovacího 
procesu, neboť narazil na řadu problémů 
týkajících se fungování odvolacího 
výboru. Klíčové prvky tohoto systému by 
proto měly nadále fungovat beze změn s 
výjimkou některých nezbytných 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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

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 by měl celkově a v zásadě 
odrážet institucionální rovnováhu, pokud 
jde o úlohu Komise a dalších zúčastněných 
stran. Tento systém by proto měl být 
změněn, zejména pokud jde o konkrétní 
aspekty postupu na úrovni odvolacího 
výboru. Cílem těchto změn je zvýšit účast 
Rady v oblasti politicky citlivých 
prováděcích aktů, a to zejména v 
případech, kdy po ukončení postupů 
řádné kontroly těchto aktů nebylo vydáno 
žádné stanovisko.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Marie Toussaint

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 

(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 a více 
dodržovat zásadu předběžné opatrnosti, 
aniž by se však změnila právní a 
institucionální odpovědnost za prováděcí 



PE648.423v01-00 6/35 AM\1200148CS.docx

CS

upravuje nařízení (EU) č. 182/2011. akty, kterou upravuje nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
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 dosud měl jen 
omezenou přidanou hodnotu, neboť v 
situacích, kdy není vydáno žádné 
stanovisko, nechal Komisi rozhodovat za 
členské státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Pascal Durand, Bettina Vollath

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 ani při řešení 
chybějících stanovisek v přezkumném 
postupu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
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 týkající se potřeby 
zajistit účinné provádění právních 
předpisů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Marie Toussaint

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 větší odpovědnost 
v rozhodovacím procesu měly plně převzít 
i členské státy. V případech, kdy se akt 
týká ochrany životního prostředí a 
ochrany zdraví či bezpečnosti lidí, zvířat 
nebo rostlin, by měl být kladen větší důraz 
na zásadu předběžné opatrnosti. Pokud 
členské státy nejsou v takových případech 
schopny dosáhnout kvalifikované většiny 
ve prospěch návrhu na udělení povolení 
pro určitý produkt nebo látku, mělo by se 
mít za to, že bylo udělení takového 
povolení zamítnuto.

Or. en
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Odůvodnění

Při rozhodování o obzvláště citlivých oblastech týkajících se ochrany životního prostředí i 
ochrany zdraví či bezpečnosti lidí, zvířat či rostlin, by měl být kladen větší důraz na zásadu 
předběžné opatrnosti a členské státy by měly převzít větší zodpovědnost. Jakékoli povolení v 
těchto oblastech by mělo být přijato pouze tehdy, existuje-li velká většina na jeho podporu, tj. 
kvalifikovaná většina.

Pozměňovací návrh 21
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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 záměrně nedostaví. 
Vzhledem k politicky citlivé povaze aktu, 
která zapříčinila zablokování, by proto věc 
měla být vrácena Radě, aby přijala 
konečné rozhodnutí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Pascal Durand, Bettina Vollath

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V případech, kdy se akt týká 
ochrany zdraví či bezpečnosti lidí, zvířat 
nebo rostlin, by se mělo o udělení 
povolení pro určitý produkt nebo látku 
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rozhodovat kvalifikovanou většinou.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k soudnímu nátlaku, který by mohlo vyvolat nepovolení citlivých produktů v 
případě, že není vydáno žádné stanovisko, nezbývá Komisi na základě stávajících pravidel 
týkajících se odvolacích výborů nic jiného než přijetí prováděcích aktů. V případě důležitých 
aktů, které mohou mít dopad na zdraví a bezpečnost lidí a zvířat, by povolení mělo být přijato 
pouze tehdy, existuje-li velká většina na jeho podporu.

Pozměňovací návrh 23
Pascal Durand

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. en

Odůvodnění

Nezdá se, že by další zasedání na ministerské úrovni měla být relevantní, neboť ve většině 
případů se výsledky hlasování v odvolacích výborech nelišily od výsledků hlasování ve stálém 
výboru. Vedla by jen k dalšímu zpoždění v procesu přijímání/zamítání v odvolacích výborech.

Pozměňovací návrh 24
Marie Toussaint
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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.

(8) Pro zvýšení přidané hodnoty 
odvolacího výboru, snížení rizika, že 
nebude vydáno stanovisko, a zajištění 
motivace pro členské státy, aby přijaly 
jasný postoj, by mělo být uplatněno 
hlasování kvalifikovanou většinou.

Or. en

Odůvodnění

A further meeting at ministerial level does not seem useful, taking into account that in most 
cases the result of the vote in the appeal committee did not differ from the voting result in the 
standing committee. Greater weight should be given to the precautionary principle and 
Member States should bear greater responsibility in the particularly sensitive areas 
concerning the protection of the environment, as well as the protection of the health or safety 
of humans, animals, or plants. Any authorisation in these areas should be adopted only if 
there is a strong majority to support it, i.e. a qualified majority. The too frequent situation 
where the Commission continues to grant authorisation to sensitive substances and products 
to be put onto the market, despite the lack of opinion reached by Member States, and despite 
the subsequent objection by the Parliament on many occasions, has to be avoided.

Pozměňovací návrh 25
Daniel Buda

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 

(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 na 
vysoké úrovni. Zastoupení na dalším 
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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.

zasedání odvolacího výboru by proto mělo 
být zajištěno pokud možno 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, ovšem pouze o 
přiměřenou dobu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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

Pozměňovací návrh 27
Pascal Durand



PE648.423v01-00 12/35 AM\1200148CS.docx

CS

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

Odůvodnění

V případě důležitých aktů, které mohou mít dopad na zdraví nebo bezpečnost lidí, zvířat či 
rostlin, by povolení nemělo být uděleno, neexistuje-li velká většina na jeho podporu. Změna 
usnášeníschopnosti nemotivuje členské státy k účasti na hlasování. Naopak je pravděpodobné, 
že členské státy, které se zpravidla hlasování zdržely, tak učiní znovu. Změna 
usnášeníschopnosti by měla statistický účinek, který by však členské státy nemotivoval k 
účasti na hlasování, ale spíše by dále snížil pravděpodobnost, že mezi členskými státy bude 
dosaženo velké většiny v těchto citlivých oblastech.

Pozměňovací návrh 28
Marie Toussaint

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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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.

(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 
produkt nebo látka považovány za 
schválené pouze tehdy, pokud členské 
státy dosáhnou kvalifikované většiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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) V případě, že na úrovni odvolacího 
výboru nemohlo být vydáno žádné 
stanovisko, měla by mít Komise povinnost 
předat věc Radě, která má přijmout 
konečné rozhodnutí. Vzhledem ke 
kontrolním pravomocem Evropského 
parlamentu, které jsou stanoveny v 
článku 11 nařízení (EU) č. 182/2011, 
může být Parlament požádán o poskytnutí 
názorů a orientace ohledně širších důsledků 
nevydání stanoviska včetně jeho 
institucionálních, právních, politických a 
mezinárodních důsledků. Komise by měla 
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být vázána rozhodnutím přijatým v Radě. 
Rada by měla rovněž zohlednit postoj 
vyjádřený Evropským parlamentem do tří 
měsíců po předložení věci. V naléhavých a 
řádně odůvodněných případech by při 
předložení věci měla být stanovena kratší 
lhůta.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Bettina Vollath

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) Na žádost Komise se může 
Evropský parlament a Rada v konkrétních 
případech rozhodnout, že se vyjádří k 
širším důsledkům výsledku hlasování v 
odvolacím výboru, včetně jeho 
institucionálních, právních, politických 
a mezinárodních důsledků. V takových 
případech by tato vyjádření měla být 
předložena do tří měsíců od okamžiku, kdy 
o ně Komise požádá. Kromě toho se 
postoje vyjádřené Evropským 
parlamentem, Radou nebo oběma orgány 
rovněž bez zbytečného odkladu zasílají dle 
potřeby Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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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 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 
počátečním předložení věci, nebo, pokud 
to není možné, nejpozději měsíc po 
předložení věci. V řádně odůvodněných 
případech může Komise při předložení věci 
stanovit kratší lhůtu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Marie Toussaint

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 možnost v 
konkrétních případech požádat Evropský 
parlament a Radu o poskytnutí názorů a 
orientace ohledně širších důsledků 
výsledku hlasování v odvolacím výboru 
včetně jeho institucionálních, právních, 
politických a mezinárodních důsledků. 
Komise by měla zohlednit jakýkoli postoj 
vyjádřený Evropským parlamentem a 
Radou do tří měsíců po předložení věci. 
Postoj Rady by měl být bez zbytečných 
prodlev rovněž zaslán Evropskému 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Pascal Durand
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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) Na žádost Komise se může 
Evropský parlament a Rada v konkrétních 
případech rozhodnout, že se vyjádří k 
širším důsledkům výsledku hlasování v 
odvolacích výborech, včetně jeho 
institucionálních, právních, politických 
a mezinárodních důsledků. V takových 
případech by tato vyjádření měla být 
předložena do tří měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ve většině případů se výsledek hlasování v odvolacích výborech nelišil 
od výsledku hlasování ve stálém výboru, nezdá se být předložení dané záležitosti pouze Radě 
relevantní. Rada a Evropský parlament jsou navíc jako spolunormotvůrci zodpovědní za 
zmocnění Komise. Ačkoli přínos tohoto opatření není proto jasný, neměl by být Parlament 
pouze informován, ale měl by být vyzván, aby vyjádřil své názory současně s Radou.

Pozměňovací návrh 34
Marie Toussaint

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) Je třeba zvýšit transparentnost 
vcelém legislativním procesu, včetně 
přezkumného postupu odvolacího výboru. 
Zejména by se měla zvýšit 
transparentnost hlasování zástupců 
členských států na úrovni odvolacího 
výboru a mělo by být zveřejněno hlasování 
zástupců jednotlivých členských států. V 
případech, kdy se akt týká obzvláště 
citlivých odvětví, jako je ochrana 
spotřebitelů, zdraví či bezpečnosti lidí, 
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zvířat nebo rostlin, by měla být věnována 
větší pozornost zásadě předběžné 
opatrnosti. Všichni zástupci členských 
států by své hlasování o těchto citlivých 
aktech měli řádně zdůvodnit. Komise by 
měla rovněž poskytovat informace o 
složení výborů, včetně údajů o přítomných 
osobách a orgánech a subjektech, k nimž 
tyto osoby patří, i o pořadech jednání 
schůzí a dokumentech a textech, o kterých 
se jedná.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zvýšit transparentnost celého legislativního procesu. Při určitých hlasováních by 
navíc v zájmu rozhodovacího procesu založeného na zdůvodnění měly být uváděny řádné 
důvody, aby se tak zvýšila politická odpovědnost členských států a bral se ohled na případné 
právní nároky.

Pozměňovací návrh 35
Pascal Durand

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) Je třeba zvýšit transparentnost v 
celém legislativním procesu. Především by 
mělo být zveřejňováno hlasování zástupců 
jednotlivých členských států. V případech, 
kdy se akt týká obzvláště citlivých odvětví, 
jako je ochrana zdraví či bezpečnosti lidí, 
zvířat nebo rostlin, by měla být věnována 
větší pozornost zásadě předběžné 
opatrnosti. Všichni zástupci členských 
států by své hlasování o těchto citlivých 
aktech měli řádně zdůvodnit. Komise by 
měla rovněž podávat informace o složení 
výborů, včetně údajů o přítomných 
osobách a orgánech a subjektech, ke 
kterým tyto osoby náleží.

Or. en



PE648.423v01-00 18/35 AM\1200148CS.docx

CS

Odůvodnění

V současné době se celý postup projednávání ve výborech vyznačuje nedostatečnou 
transparentností. Je nedemokratické zatajovat před Parlamentem i občany EU, na základě 
jakých důkazů byly povoleny produkty, které budou mít dopad na zdraví spotřebitelů či zvířat 
a na životní prostředí. V případě aktů, které se týkají citlivých záležitostí, by Komise měla 
zveřejnit nejen hlasování, ale i jména odborníků, kteří se účastní schůzí výborů.

Pozměňovací návrh 36
Bettina Vollath

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 by se v rámci poradního a 
přezkumného postupu měla zvýšit a mělo 
by být zveřejněno hlasování zástupců 
jednotlivých členských států. Komise by 
navíc měla poskytovat informace o složení 
výborů, včetně údajů o přítomných 
osobách a orgánech a subjektech, ke 
kterým tyto osoby náleží.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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 zaveden transparentní 
proces jmenování zástupců členských 
států a jejich činnost by měla být 
zveřejněna.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38
Bettina Vollath

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S cílem zvýšit viditelnost a 
informovanost občanů Unie i jejich 
porozumění postupu by mělo hlasování 
zástupce každého členského státu 
doprovázet odůvodnění. V případech, kdy 
se akt týká obzvláště citlivých oblastí, jako 
je ochrana spotřebitelů, zdraví nebo 
bezpečnosti lidí, zvířat nebo rostlin či 
životního prostředí, by měli zástupci všech 
členských států uvádět podle jednotlivých 
případů specifikované a podrobné důvody 
k hlasování a ke zdržení se hlasování.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marie Toussaint

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V případech, kdy se získání 
kladného stanoviska členských států k 
několika obdobným návrhům prováděcích 
aktů jeví jako obtížné, by se mělo zvážit, 
zda nepřezkoumat prováděcí pravomoci, 
jež byly svěřeny Komisi v příslušných 
základních aktech.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je získání kladného stanoviska členských států, které se raději zdrží hlasování, v 
obdobných případech systematicky spojeno s obtížemi, může být vhodné přezkoumat 
prováděcí pravomoci, jež byly Komisi svěřeny.
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Pozměňovací návrh 40
Pascal Durand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pokud se při provádění základního 
aktu objevují neustálé potíže, mělo by se 
zvážit, zda u příslušného základního aktu 
nepřezkoumat prováděcí pravomoci 
svěřené Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Systematické problémy s obdobnými návrhy prováděcích aktů by si mohly vyžádat přezkum 
prováděcích pravomocí stanovených v příslušném základním aktu a nejen přezkum jednoho 
návrhu prováděcího aktu.

Pozměňovací návrh 41
Bettina Vollath

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Přístupnost rejstříku by proto měla 
být dále zvýšena a měly být provedeny 
změny v jeho obsahu, aby se zajistila větší 
transparentnost. Základním prvkem 
tohoto procesu je zlepšení vyhledávacích 
funkcí rejstříku tak, aby umožňovaly 
vyhledávání podle politických oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marie Toussaint
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Transparentnost a přístupnost 
rejstříku by se měly dále zlepšit, zejména 
doplněním dalších informací týkajících se 
rozhodovacího procesu a zlepšením jeho 
vyhledávacích funkcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Pascal Durand, Marie Toussaint

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V čl. 3 odst. 7 se doplňuje nový šestý 
pododstavec, který zní:

vypouští se

„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. en

Odůvodnění

Nezdá se, že by další zasedání na ministerské úrovni měla být relevantní, neboť ve většině 
případů se výsledky hlasování v odvolacích výborech nelišily od výsledků hlasování ve stálém 
výboru. Vedla by jen k dalšímu zpoždění v procesu přijímání/zamítání v odvolacích výborech.

Pozměňovací návrh 44
Daniel Buda
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 6

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 členských států rozhodnout, že 
odvolací výbor svolá další zasedání na 
ministerské úrovni. V takových případech 
vydá odvolací výbor stanovisko nejpozději 
do tří měsíců ode dne původního 
předložení věci.“ 

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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) V čl. 5 odst. 4 se pododstavec 1 
nahrazuje tímto:

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.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

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

Pozměňovací návrh 47
Pascal Durand, Marie Toussaint

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

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.“;
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Or. en

Odůvodnění

V případě důležitých aktů, které mohou mít dopad na zdraví nebo bezpečnost lidí, zvířat či 
rostlin, by povolení nemělo být uděleno, neexistuje-li velká většina na jeho podporu. Změna 
usnášeníschopnosti nemotivuje členské státy k účasti na hlasování. Naopak je pravděpodobné, 
že členské státy, které se zpravidla hlasování zdržely, tak učiní znovu. Změna 
usnášeníschopnosti by měla statistický účinek, který by však členské státy nemotivoval k 
účasti na hlasování, ale spíše by dále snížil pravděpodobnost, že mezi členskými státy bude 
dosaženo velké většiny v těchto citlivých oblastech.

Pozměňovací návrh 48
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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) V odstavci 3 se zrušuje druhý 
pododstavec.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Pascal Durand, Marie Toussaint

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 

3a. Pokud odvolací výbor nevydal 
žádné stanovisko, může Komise požádat 
Evropský parlament a Radu, aby se 
vyjádřily k širším důsledkům výsledku 
hlasování v odvolacím výboru. Ty své 
názory vyjádří do tří měsíců od okamžiku, 
kdy je Komise požádá.
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vyjádřený Radou do tří měsíců po 
předložení věci. V řádně odůvodněných 
případech může Komise při předložení 
věci stanovit kratší lhůtu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ve většině případů se výsledek hlasování v odvolacích výborech nelišil 
od výsledku hlasování ve stálém výboru, nezdá se být předložení dané záležitosti pouze Radě 
relevantní. Rada a Evropský parlament jsou navíc jako spolunormotvůrci zodpovědní za 
zmocnění Komise. Ačkoli přínos tohoto opatření není jasný, neměl by být Parlament pouze 
informován, ale měl by být vyzván, aby vyjádřil své názory současně s Radou.

Pozměňovací návrh 50
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

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 předkládání 
věci stanovit kratší lhůtu.

3a. Pokud odvolací výbor nevydá 
žádné stanovisko, předá Komise věc Radě, 
která má přijmout konečné rozhodnutí. 
Vzhledem ke kontrolním pravomocem 
Evropského parlamentu, které jsou 
stanoveny v článku 11 tohoto nařízení, 
může být také Parlament požádán o 
poskytnutí názorů a orientace ohledně 
širších důsledků nevydání stanoviska 
včetně institucionálních, právních, 
politických a mezinárodních důsledků. 
Rada zohlední jakýkoli postoj vyjádřený 
Evropským parlamentem do tří měsíců po 
předložení věci. V naléhavých a řádně 
odůvodněných případech může být při 
předkládání věci stanovena kratší lhůta.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 51
Daniel Buda

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 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 počátečním 
předložení věci, nebo, pokud to není 
možné, nejpozději měsíc po předložení 
věci. V řádně odůvodněných případech 
může Komise při předložení věci stanovit 
kratší lhůtu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Bettina Vollath

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 

3a. Pokud odvolací výbor nevydal 
žádné stanovisko, může Komise požádat 
Evropský parlament a Radu, aby se 
vyjádřily k širším důsledkům výsledku 
hlasování v odvolacím výboru. Ty své 
názory vyjádří do tří měsíců od okamžiku, 
kdy je Komise požádá. Kromě toho se 
postoje Evropského parlamentu, Rady 
nebo případně obou orgánů rovněž bez 
zbytečných prodlev zašlou dle potřeby 



AM\1200148CS.docx 27/35 PE648.423v01-00

CS

případech může Komise při předložení 
věci stanovit kratší lhůtu.

Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jiří Pospíšil

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 předkládání 
věci stanovit kratší lhůtu.

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

Or. cs

Pozměňovací návrh 54
Jiří Pospíšil

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 

3a. Pokud odvolací výbor nevydá 
žádné stanovisko, může Komise postoupit 
věc Radě a požádat ji o stanovisko ohledně 
širších souvislostí nevydání stanoviska 
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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 předkládání 
věci stanovit kratší lhůtu.

včetně institucionálních, právních, 
ekonomických, politických a 
mezinárodních důsledků. Komise zohlední 
jakýkoli postoj vyjádřený Radou do tří 
měsíců po předložení věci. V řádně 
odůvodněných případech může Komise při 
předkládání věci stanovit kratší lhůtu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 55
Pascal Durand, Bettina Vollath, Marie Toussaint

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, který zní: 
„4a. Odchylně od odstavce 3 platí, že 
pokud se základní akt týká ochrany zdraví 
či bezpečnosti lidí, zvířat nebo rostlin a 
návrh prováděcího aktu stanoví, že bude 
uděleno povolení pro určitý produkt nebo 
určitou látku, jsou tato povolení 
schválena pouze v případě, že výsledkem 
hlasování podle odstavce 1 je kladné 
stanovisko. Tento odstavec platí, aniž je 
dotčeno právo Komise předložit ke 
stejnému tématu pozměněný návrh 
prováděcího aktu.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k právnímu tlaku na Komisi, který by mohlo vyvolat nepovolení citlivých produktů v 
případě, že není vydáno žádné stanovisko, nezbývá Komisi na základě stávajících pravidel 
týkajících se odvolacích výborů téměř nic jiného než přijetí prováděcích aktů. V případě 
důležitých aktů, které mohou mít dopad na zdraví a bezpečnost lidí a zvířat, by povolení mělo 
být považováno za přijaté pouze tehdy, existuje-li velká většina na jeho podporu.
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Pozměňovací návrh 56
Bettina Vollath

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vkládá se nový odstavec, který zní: 
„4b. Zástupci členských států své 
hlasování nebo zdržení se hlasování podle 
odstavce 1 odůvodní. 
V případech, kdy se akt týká obzvláště 
citlivých oblastí, jako je ochrana 
spotřebitelů, zdraví nebo bezpečnosti lidí, 
zvířat, rostlin či životního prostředí, 
uvedou zástupci členských států podle 
jednotlivých případů specifikované a 
podrobné důvody k hlasování či zdržení se 
hlasování.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marie Toussaint

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

Platné znění Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) pořady jednání výboru; „b) pořady jednání výboru včetně návrhů 
znění, o nichž se má rozhodovat, a 
dokumenty, o nichž se jedná;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Pascal Durand, Bettina Vollath, Marie Toussaint

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

Platné znění Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) stručné zápisy spolu se seznamy orgánů 
a subjektů, ke kterým náleží osoby určené 
členskými státy, aby je zastupovaly;

„c) stručné zápisy spolu se seznamy 
přítomných osob a orgánů a subjektů, ke 
kterým náleží tyto osoby;“

Or. en

Odůvodnění

V současné době se celý postup projednávání ve výborech vyznačuje nedostatečnou 
transparentností. Je nedemokratické zatajovat před Parlamentem i občany EU, na základě 
jakých důkazů byly povoleny produkty, které budou mít dopad na zdraví spotřebitelů či zvířat 
a na životní prostředí. V případě aktů, které se týkají citlivých záležitostí, by Komise měla 
zveřejnit nejen hlasování, ale i jména odborníků, kteří se účastní schůzí výborů.

Pozměňovací návrh 59
Bettina Vollath

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 roztříděné 
podle zástupců jednotlivých členských 
států, důvody ke zdržení se hlasování a 
doplňující, podle jednotlivých případů 
specifikované a podrobné důvody ke 
zdržení se hlasování v případech, kdy se 
akt týká obzvláště citlivých oblastí, jako je 
ochrana spotřebitelů, zdraví nebo 
bezpečnost lidí, zvířat, rostlin či životního 
prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
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) 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, vysvětlení hlasování, zdržení se 
hlasování a nepřítomnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Pascal Durand, Marie Toussaint

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 roztříděné 
podle zástupců jednotlivých členských 
států a důvody ke zdržení se hlasování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Bettina Vollath

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„K informacím uvedeným v odstavci 1 má 
bez zbytečných prodlev přístup Evropský 
parlament a Rada.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Pascal Durand, Bettina Vollath, Marie Toussaint

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odkazy na všechny dokumenty 
uvedené v odst. 1 písm. a) až d), f) a g), 
jakož i informace uvedené v písmeni e) a 
h) uvedeného odstavce se zveřejní v 
rejstříku.

5. Všechny dokumenty a informace 
uvedené v odstavci 1 se zveřejní 
v rejstříku.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Marie Toussaint

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5a. V zájmu větší transparentnosti a 
lepší přístupnosti Komise zajistí, aby 
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vyhledávací funkce rejstříku umožňovaly 
vyhledávání podle politických oblastí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Bettina Vollath

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový odstavec, který 
zní:
„5a. V zájmu větší transparentnosti 
Komise zajistí, aby vyhledávací funkce 
rejstříku umožňovaly vyhledávání podle 
politických oblastí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Jiří Pospíšil

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Článek 11

Platné znění Pozměňovací návrh

3a) Článek 11 se nahrazuje tímto:
Článek 11 „Článek 11

Kontrolní pravomoci Evropského 
parlamentu a Rady

Kontrolní pravomoci Evropského 
parlamentu a Rady

V případě, že je základní akt přijímán 
řádným legislativním postupem, Evropský 
parlament nebo Rada mohou Komisi 
kdykoli sdělit, že se domnívají, že návrh 
prováděcího aktu překračuje prováděcí 

V případě, že je základní akt přijímán 
řádným legislativním postupem, Evropský 
parlament nebo Rada mohou Komisi 
kdykoli sdělit, že se domnívají, že návrh 
prováděcího aktu překračuje prováděcí 
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pravomoci stanovené v základním aktu. V 
tomto případě Komise návrh prováděcího 
aktu přezkoumá se zřetelem k vyjádřeným 
postojům a informuje Evropský parlament 
a Radu o tom, zda hodlá návrh prováděcího 
aktu ponechat beze změn, pozměnit či vzít 
zpět.

pravomoci stanovené v základním aktu, 
nebo je v rozporu s cíli základního aktu. V 
tomto případě Komise návrh prováděcího 
aktu přezkoumá se zřetelem k vyjádřeným 
postojům a informuje Evropský parlament 
a Radu o tom, zda hodlá návrh prováděcího 
aktu ponechat beze změn, pozměnit či vzít 
zpět.“

Or. cs

Pozměňovací návrh 67
Pascal Durand, Marie Toussaint

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 182/2011
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Pokud se Evropský parlament nebo Rada 
navíc domnívá, že by svěření prováděcích 
pravomocí Komisi v základním aktu mělo 
být přezkoumáno, může Komisi kdykoli 
vyzvat, aby předložila návrh na změnu 
tohoto základního aktu.“

Or. en

Odůvodnění

Systematické problémy s obdobnými návrhy prováděcích aktů by si mohly vyžádat přezkum 
prováděcích pravomocí stanovených v příslušném základním aktu a nejen přezkum jednoho 
návrhu prováděcího aktu.

Pozměňovací návrh 68
Pascal Durand, Marie Toussaint

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nevztahuje na již zahájené 
postupy, v nichž odvolací výbor k datu 
vstupu tohoto nařízení v platnost již vydal 
stanovisko.

Toto nařízení se nevztahuje na již zahájené 
postupy.

Or. en


