EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 14.12.2016
COM(2016) 798 final
ANNEX 1

PŘÍLOHA
k
návrhu
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního
postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Text s významem pro EHP)
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PŘÍLOHA
1.

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů
členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech1

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1206/2001 by měla být na Komisi přenesena
pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, kterými se mění příloha daného
nařízení za účelem aktualizace nebo technické úpravy jednotných formulářů. Je obzvláště
důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na
odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v
interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.
Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský
parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich
odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují
přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Nařízení (ES) č. 1206/2001 se proto mění takto:
1) Článek 19 se mění takto:
a)

Název se nahrazuje tímto:

b)

odstavec 2 se zrušuje;

„Příručka“;
2) Vkládají se nové články 19a a 19b, které znějí:

„Článek 19a
Akty v přenesené pravomoci
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem
19b, kterými se mění příloha za účelem aktualizace nebo technické úpravy jednotných
formulářů.“;
„Článek 19b
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 19a je svěřena
Komisi na dobu neurčitou od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 19a
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže
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Úř. věst. L 174, 27.6.2001, s. 1.
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určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky
jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne
13. dubna 2016*.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému
parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 19a vstoupí v platnost, pouze pokud
proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před
uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
_________________________
*

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) Článek 20 se zrušuje.

2.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky2

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 805/2004 by měla být na Komisi přenesena pravomoc
přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, kterými se mění přílohy daného nařízení za
účelem aktualizace jednotných formulářů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci
přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto
konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o
zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré
dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky
přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené
pravomoci.
Nařízení (ES) č. 805/2004 se proto mění takto:
1) Článek 31 se nahrazuje tímto:
„Článek 31
Změna příloh
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Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 15.
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem
31a, kterými se mění přílohy za účelem aktualizace jednotných formulářů.“;
2) Vkládá se nový článek 31a, který zní:
„Článek 31a
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 31 je svěřena
Komisi na dobu neurčitou od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 31
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti
již platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky
jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne
13. dubna 2016*.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 31 vstoupí v platnost, pouze pokud
proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před
uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
________________________
*

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) Článek 32 se zrušuje.
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3.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne
13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech
občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností)
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/20003

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1393/2007 by měla být na Komisi přenesena
pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, kterými se mění přílohy I a II
daného nařízení za účelem aktualizace nebo technické úpravy jednotných formulářů. Je
obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v
interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.
Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský
parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich
odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují
přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Nařízení (ES) č. 1393/2007 se proto mění takto:
1) Článek 17 se nahrazuje tímto:
„Článek 17
Změna příloh
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem
17a, kterými se mění přílohy I a II za účelem aktualizace nebo technické úpravy
jednotných formulářů.“;
2) Vkládá se nový článek 17a, který zní:
„Článek 17a
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 17 je svěřena
Komisi na dobu neurčitou od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 17
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti
již platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky
jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne
13. dubna 2016*.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 17 vstoupí v platnost, pouze pokud
proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před
uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
________________________
*

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

3) Článek 18 se zrušuje.
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