
 

RR\1043290SK.doc  PE537.377v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Dokument na schôdzu 
 

A8-0059/2014 

9.12.2014 

***I 
SPRÁVA 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica 

Rady 93/5 EHS o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci pri 

vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín 

(COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)) 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Spravodajca: Giovanni La Via 

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku) 



 

PE537.377v01-00 2/9 RR\1043290SK.doc 

SK 

 

PR_COD_1app 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch.  Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 

93/5 EHS o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci pri vedeckom skúmaní 

otázok týkajúcich sa potravín 

(COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2014)0246), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 

súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0005/2014), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júla 

20141, 

– so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26 novembra 2014, schváliť 

pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie], 

– so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín (A8-0059/2014), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 

 

                                                 
1  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
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PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/... 

z, 

ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/5/EHS o pomoci členských štátov Komisii a o ich 

spolupráci pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2, 

keďže: 

(1) Komisia sa v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) zaviazala 

zabezpečiť jednoduchý, jasný, stabilný a predvídateľný regulačný rámec pre 

podniky, pracovníkov a občanov. 

(2) Cieľom smernice Rady 93/5/EHS3 je zaistiť riadne fungovanie Vedeckého výboru 

pre potraviny posilňovaním jeho vedeckej podpory zo strany členských štátov a 

riadením spolupráce s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vedeckých otázkach 

súvisiacich s bezpečnosťou potravín. 

                                                 
1 Stanovisko z 9. júla 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). 
2  Pozícia Európskeho parlamentu z ... [(Ú. v. EÚ ...)] [(zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku)] a 

rozhodnutie Rady z ... . 
3 Smernica Rady 93/5/EHS z 25. februára 1993 o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci 

pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín (Ú. v. ES L 52, 4.3.1993, s. 18). 
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(3) Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/20021 úlohy 

Vedeckého výboru pre potraviny uvedené v smernici 93/5/EHS prevzal Európsky 

úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) a v súčasnosti sú tieto úlohy 

stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002. 

(4) Rozhodnutie Komisie 97/579/ES2, ktorým sa zriadil Vedecký výbor pre potraviny, 

bolo zrušené rozhodnutím Komisie 2004/210/ES3. 

(5) Podľa nariadenia (ES) č. 178/2002 sa EFSA stal aj príslušným orgánom na podporu 

vedeckej spolupráce s členskými štátmi a príslušnými národnými orgánmi 

pôsobiacimi v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti EFSA. V článku 22 nariadenia 

(ES) č. 178/2002 sa konkrétne stanovuje, že EFSA má pôsobiť v úzkej spolupráci s 

príslušnými orgánmi v členských štátoch a členské štáty majú spolupracovať s 

EFSA, aby zabezpečili splnenie jeho poslania. 

(6) Smernica 93/5/EHS je preto zastaraná a mala by sa zrušiť, 

PRIJALI TÚTO SMERNICU: 

Článok 1 

Smernica 93/5/EHS sa zrušuje. 

Článok 2 

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia 

potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ...*. Bezodkladne o tom 

informujú Komisiu.  

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú 

všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1). 
2 Rozhodnutie Komisie 97/579/ES z 23. júla 1997, ktorým sa zriaďujú vedecké výbory v oblasti zdravia 

spotrebiteľov a bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 237, 28.8.1997, s. 18). 
3 Rozhodnutie Komisie 2004/210/ES z 3. marca 2004, ktorým sa zriaďujú vedecké výbory v oblasti 

bezpečnosti spotrebiteľov, zdravia obyvateľstva a životného prostredia (Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 

45). 
*  Ú. v.: vložte, prosím, dátum: posledný deň dvanásteho mesiaca nasledujúceho po uverejnení tejto 

smernice v Úradnom vestníku Európskej únie. 
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2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. 

Článok 3 

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

Článok 4 

Táto smernica je určená členským štátom. 

V  

Za Európsky parlament Za Radu 

predseda predseda 
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