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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.



RR\1182187SK.docx 3/499 PE637.548v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA.........................................................................................................282

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU..................284

STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI ..............................294

STANOVISKO VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A 
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN..................................................................................................352

STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH ..................................431

STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA ........461

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI ......................474

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A 
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN..................................................................................................477

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU..................479

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA ...481

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR .......................................................................................498

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE...................499

 



PE637.548v01-00 4/499 RR\1182187SK.docx

SK



RR\1182187SK.docx 5/499 PE637.548v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0799),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, 
článok 62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 
písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 
ods. 1, článok 207, článok 214 ods. 3 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C8-0148/2019),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, 
článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 
písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 192 ods. 1 a článok 338 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 1. júna 
20171,

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 1. decembra 20172,

– so zreteľom na listy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum 
a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 

– so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 7. marca 2019 povoliť Výboru 
pre právne veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve 
samostatné legislatívne správy,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0020/2018),

– so zreteľom na články 59 a 39 svojho rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci, ako aj na stanoviská a pozíciu vo forme 
pozmeňujúcich návrhov Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

1 Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 29.
2 Ú. v. EÚ C 164, 8.5.2018, s. 82.



PE637.548v01-00 6/499 RR\1182187SK.docx

SK

a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0190/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 33, 
článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 
62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 
100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 
písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), 
článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, 
článok 192 ods. 1, článok 207, článok 214 
ods. 3 a článok 338 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 
91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 
153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 
písm. a) a b), článok 192 ods. 1 a článok 
338 ods. 1,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Lisabonskou zmluvou sa zaviedlo 
rozlíšenie medzi delegovanými 
právomocami, ktoré Komisii umožňujú 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne 
akty, ktorými sa menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu (delegované 
akty), a zvereným právomocami, ktoré 
Komisii umožňujú prijímať akty na 
zabezpečenie jednotných podmienok na 
vykonávanie právne záväzných aktov Únie 
(vykonávacie akty).

(1) Lisabonskou zmluvou sa podstatne 
zmenil právny rámec, ktorý upravuje 
právomoci zverené Komisii 
zákonodarcom, pričom sa zaviedlo jasné 
rozlíšenie medzi delegovanými 
právomocami, ktoré Komisii umožňujú 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne 
akty, ktorými sa menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu (delegované 
akty), a zverenými právomocami, ktoré 
Komisii umožňujú prijímať akty na 
zabezpečenie jednotných podmienok na 
vykonávanie právne záväzných aktov Únie 
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(vykonávacie akty).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a) Zlúčenie a predloženie 
splnomocnení, ktoré nie sú navzájom 
úzko spojené, v rámci jedného 
delegovaného aktu Komisie bráni 
Parlamentu vo výkone jeho kontrolnej 
právomoci, pretože je tak nútený buď 
prijať alebo odmietnuť celý delegovaný 
akt, čo mu nedáva priestor na vyjadrenie 
stanoviska ku každému splnomocneniu 
jednotlivo.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/31/ES
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia prílohy.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia prílohy k tejto smernici, 
s cieľom prispôsobiť ich technickému 
a vedeckému pokroku.

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súladu so znením použitým v návrhu Komisie COM(2016)0789, 
najmä v jeho článku 2 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/31/ES
Článok 29a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/31/ES
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Článok 30 sa vypúšťa. (3) Článok 30 sa nahrádza takto:
„Článok 30 
Postup výboru
1. Komisii pomáha Výbor pre zmenu 
klímy zriadený článkom 26 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 525/2013*. Uvedený výbor je výborom 
v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011**.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.“
___________________
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* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 
o mechanizme monitorovania 
a nahlasovania emisií skleníkových 
plynov a nahlasovania ďalších informácií 
na úrovni členských štátov a Únie 
relevantných z hľadiska zmeny klímy 
a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES 
(Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).
** Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súladu so znením použitým v návrhu Komisie COM(2016)0789, 
najmä v jeho článku 2 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že voľba delegovania právomoci z regulačného postupu s kontrolou na 
delegované akty/vykonávacie akty, pokiaľ ide o rozhodnutie o spoločnom úsilí, nie je 
nesporná a že povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia budú nahradené iným nariadením na 
obdobie 2021 – 2030, bolo by vhodnejšie nezahrnúť rozhodnutie č. 406/2009/ES do tohto 
súhrnného návrhu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa formy a obsahu označenia, 
ktoré sa má použiť.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
stanoví pravidlá týkajúce sa formy 
a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa formy a obsahu označenia, 
ktoré sa má použiť.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
stanoví pravidlá týkajúce sa formy 
a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa formy a obsahu označenia, 
ktoré sa má použiť.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
stanoví pravidlá týkajúce sa formy 
a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 10 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa mechanizmu prideľovania kvót 
výrobcom a dovozcom.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
stanoví pravidlá týkajúce sa mechanizmu 
prideľovania kvót výrobcom a dovozcom.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa dodatočných opatrení na 
monitorovanie kontrolovaných látok alebo 
nových látok a výrobkov a zariadení 
obsahujúcich alebo využívajúcich 
kontrolované látky, ktoré sú v režime 
dočasné uskladnenie, colné uskladnenie 
alebo slobodné pásmo alebo sú v tranzite 
cez colné územie Únie a opätovne sa 
potom vyvezú, vychádzajúc z hodnotenia 
prípadného rizika nezákonného obchodu 
súvisiaceho s takýmto pohybom 
a zohľadňujúc environmentálne prínosy 
a spoločensko-hospodársky vplyv takýchto 

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením pravidiel týkajúcich sa 
dodatočných opatrení na monitorovanie 
kontrolovaných látok alebo nových látok 
a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo 
využívajúcich kontrolované látky, ktoré sú 
v režime dočasné uskladnenie, colné 
uskladnenie alebo slobodné pásmo alebo sú 
v tranzite cez colné územie Únie 
a opätovne sa potom vyvezú, vychádzajúc 
z hodnotenia prípadného rizika 
nezákonného obchodu súvisiaceho 
s takýmto pohybom a zohľadňujúc 
environmentálne prínosy a spoločensko-
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opatrení.“ hospodársky vplyv takýchto opatrení.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať v súlade 
s rozhodnutiami strán protokolu 
delegované akty týkajúce sa pravidiel 
uplatniteľných na prepustenie do voľného 
obehu v Únii výrobkov a zariadení 
dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý 
nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili 
použitím kontrolovaných látok, ale 
neobsahujú látky, ktoré by mohli byť 
pozitívne identifikované ako kontrolované 
látky. Identifikácia takýchto výrobkov 
a zariadení bude v súlade s periodickými 
technickými posudkami dohodnutými 
zmluvnými stranami.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a, 
a to v súlade s rozhodnutiami strán 
protokolu, s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením pravidiel 
uplatniteľných na prepustenie do voľného 
obehu v Únii výrobkov a zariadení 
dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý 
nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili 
použitím kontrolovaných látok, ale 
neobsahujú látky, ktoré by mohli byť 
pozitívne identifikované ako kontrolované 
látky. Identifikácia takýchto výrobkov 
a zariadení bude v súlade s periodickými 
technickými posudkami dohodnutými 
zmluvnými stranami.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 22 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať v súlade 
s rozhodnutiami strán protokolu 

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a, 
a to v súlade s rozhodnutiami strán 
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delegované akty týkajúce sa zoznamu 
výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa 
zhodnotenie kontrolovaných látok alebo 
likvidácia výrobkov a zariadení bez 
predchádzajúceho zhodnotenia 
kontrolovaných látok považujú za 
technicky a ekonomicky uskutočniteľné, 
a v prípade potreby aj technológií, ktoré sa 
majú použiť.

protokolu, s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením pravidiel 
týkajúcich sa zoznamu výrobkov 
a zariadení, v prípade ktorých sa 
zhodnotenie kontrolovaných látok alebo 
likvidácia výrobkov a zariadení bez 
predchádzajúceho zhodnotenia 
kontrolovaných látok považujú za 
technicky a ekonomicky uskutočniteľné, 
a v prípade potreby aj technológií, ktoré sa 
majú použiť.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 8 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 22 – odsek 5 – pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté 
členskými štátmi a má právomoc v súlade 
s článkom 24a prijímať na základe tohto 
vyhodnotenia a technických a iných 
podstatných informácií delegované akty 
týkajúce sa uvedených minimálnych 
kvalifikačných požiadaviek.“

„Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté 
členskými štátmi a má právomoc v súlade 
s článkom 24a prijímať na základe tohto 
vyhodnotenia a technických a iných 
podstatných informácií delegované akty 
s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím 
pravidiel týkajúcich sa uvedených 
minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 9 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Členské štáty stanovia minimálne „Členské štáty stanovia minimálne 
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kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov 
vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 
2. Na základe vyhodnotenia týchto opatrení 
prijatých členskými štátmi a technických 
a iných podstatných informácií má 
Komisia právomoc v súlade s článkom 24a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
zosúladenia uvedených minimálnych 
kvalifikačných požiadaviek.“

kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov 
vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 
2. Na základe vyhodnotenia týchto opatrení 
prijatých členskými štátmi a technických 
a iných podstatných informácií má 
Komisia právomoc v súlade s článkom 24a 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovím pravidiel 
týkajúcich sa zosúladenia uvedených 
minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 23 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„7. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovuje zoznam technológií 
alebo postupov, ktoré majú využívať 
podniky na zabránenie a minimalizáciu 
akéhokoľvek úniku a emisií 
kontrolovaných látok.“

„7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím 
zoznamu technológií alebo postupov, ktoré 
majú využívať podniky na zabránenie 
a minimalizáciu akéhokoľvek úniku 
a emisií kontrolovaných látok.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 24a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 
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a 5, článku 10 ods. 3 a 6, článku 13 ods. 2, 
článku 18 ods. 9, článku 19, článku 20 
ods. 2, článku 22 ods. 3, 4 a 5, článku 23 
ods. 4 a 7, článku 24 ods. 2 a 3, článku 26 
ods. 3 a článku 27 ods. 10 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

a 5, článku 10 ods. 3 a 6, článku 13 ods. 2, 
článku 18 ods. 9, článku 19, článku 20 
ods. 2, článku 22 ods. 3, 4 a 5, článku 23 
ods. 4 a 7, článku 24 ods. 2 a 3, článku 26 
ods. 3 a článku 27 ods. 10 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1005/2009
Článok 27 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„10. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa zmien požiadaviek na 
predkladanie správ stanovených v odseku 
1 až 7 tohto článku, s cieľom splniť 
záväzky podľa protokolu, resp. zabezpečiť 
ich vykonanie.“

„10. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom zmeniť požiadavky na 
predkladanie správ stanovené v odsekoch 
1 až 7 tohto článku, s cieľom splniť 
záväzky podľa protokolu, resp. zabezpečiť 
ich vykonanie.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2002/58/ES
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14b prijímať delegované akty 
týkajúce sa okolností, formátu a postupov 
uplatniteľných na požiadavky týkajúce sa 
informácií a oznamovania v zmysle 
odsekov 2, 3 a 4 tohto článku, a to po 
porade s Agentúrou Európskej únie pre 
sieťovú a informačnú bezpečnosť 
(ENISA), pracovnou skupinou pre ochranu 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov, zriadenou podľa článku 
29 smernice 95/46/ES, a európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty  v súlade s článkom 14b 
s cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ 
ide o okolnosti, formát a postupy 
uplatniteľné na požiadavky týkajúce sa 
informácií a oznamovania v zmysle 
odsekov 2, 3 a 4 tohto článku, a to po 
porade s Agentúrou Európskej únie pre 
sieťovú a informačnú bezpečnosť 
(ENISA), pracovnou skupinou pre ochranu 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov, zriadenou podľa článku 
29 smernice 95/46/ES, a európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2002/58/ES
Článok 14b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
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každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 8 – odsek 2 – bod 3
Smernica 89/391/EHS
Článok 17b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16a sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16a sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 16 – odsek 2 – bod 2
Smernica 92/91/EHS
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 2. Právomoc prijímať delegované akty 
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uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 17 – odsek 2 – bod 2
Smernica 92/104/EHS
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 18 – odsek 2 – bod 2
Smernica 93/103/ES
Článok 12a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 21 – odsek 2 – bod 2
Smernica 1999/92/ES
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
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Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 22 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2000/54/ES
Článok 19a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IV – bod 27 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/104/ES
Článok 11a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/73/ES
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty 
stanovujúce usmernenia pre regionálnu 
spoluprácu v duchu solidarity.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením usmernení pre regionálnu 
spoluprácu v duchu solidarity.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/73/ES
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Článok 11 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„10. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty 
stanovujúce usmernenia upravujúce 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku.“

„10. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a 
s cieľom doplniť tuto smernicu 
stanovením usmernení upravujúcich 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/73/ES
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty 
stanovujúce usmernenia na zabezpečenie 
úplného a efektívneho dodržiavania odseku 
2 tohto článku zo strany vlastníka 
prepravnej siete a prevádzkovateľa 
zásobníka.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením usmernení na zabezpečenie 
úplného a efektívneho dodržiavania odseku 
2 tohto článku zo strany vlastníka 
prepravnej siete a prevádzkovateľa 
zásobníka.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 4
Smernica 2009/73/ES
Článok 36 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„10. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty 

„10. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a 
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stanovujúce usmernenia o uplatňovaní 
podmienok uvedených v odseku 1 tohto 
článku a stanoviť postup, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 3, 6, 8 
a 9 tohto článku.“

s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením usmernení o uplatňovaní 
podmienok uvedených v odseku 1 tohto 
článku a stanoviť postup, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 3, 6, 8 
a 9 tohto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 5
Smernica 2009/73/ES
Článok 42 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty 
stanovujúce usmernenia o rozsahu 
povinností regulačných orgánov, pokiaľ 
ide o ich vzájomnú spoluprácu 
a spoluprácu s agentúrou.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením usmernení o rozsahu 
povinností regulačných orgánov, pokiaľ 
ide o ich vzájomnú spoluprácu 
a spoluprácu s agentúrou.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 6
Smernica 2009/73/ES
Článok 43 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„9. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty 
stanovujúce usmernenia, ktorými 
ustanoví podrobné pravidlá postupu pre 
regulačné orgány, agentúru a Komisiu, 
pokiaľ ide o dodržiavanie súladu medzi 
rozhodnutiami regulačných orgánov 

„9. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením usmernení upravujúcich 
podrobné pravidlá postupu pre regulačné 
orgány, agentúru a Komisiu, pokiaľ ide 
o dodržiavanie súladu medzi 
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a usmerneniami uvedenými v tomto 
článku.“

rozhodnutiami regulačných orgánov 
a usmerneniami uvedenými v tomto 
článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 7
Smernica 2009/73/ES
Článok 44 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty 
stanovujúce usmernenia, v ktorých sa 
vymedzia metódy a opatrenia týkajúce sa 
vedenia záznamov, ako aj forma a obsah 
údajov, ktoré sa majú uchovávať.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením usmernení, v ktorých sa 
vymedzia metódy a opatrenia týkajúce sa 
vedenia záznamov, ako aj forma a obsah 
údajov, ktoré sa majú uchovávať.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 8
Smernica 2009/73/ES
Článok 50a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 
10, článku 15 ods. 3, článku 36 ods. 10, 
článku 42 ods. 5, článku 43 ods. 9 a článku 
44 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 
10, článku 15 ods. 3, článku 36 ods. 10, 
článku 42 ods. 5, článku 43 ods. 9 a článku 
44 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
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najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 27a prijímať delegované akty 
stanovujúce usmernenia stanovujúce 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 
tohto článku.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 27a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením usmernení upravujúcich 
podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má 
dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 
tohto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 6 – odsek 11 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového 
predpisu z vlastného podnetu, najmenej 
dva mesiace konzultuje návrh sieťového 
predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a 

„Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového 
predpisu z vlastného podnetu, najmenej 
dva mesiace konzultuje návrh sieťového 
predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a 
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všetkými relevantnými zainteresovanými 
stranami. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 27a prijímať delegované 
akty, ktorými sa prijímajú takéto sieťové 
predpisy.“

všetkými relevantnými zainteresovanými 
stranami. Komisia je splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 27a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijatím takýchto sieťových 
predpisov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je na účely dosiahnutia cieľov 
stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku 
splnomocnená v súlade s článkom 27a 
prijímať delegované akty, ktorými sa 
určuje zemepisná oblasť, na ktorú sa 
vzťahuje jednotlivá štruktúra regionálnej 
spolupráce, a to pri zohľadnení 
existujúcich štruktúr regionálnej 
spolupráce. Na tento účel Komisia 
konzultuje s agentúrou a ENTSO pre 
plyn.“

„3. Komisia je na účely dosiahnutia cieľov 
stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku 
splnomocnená v súlade s článkom 27a 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie určením zemepisnej 
oblasti, na ktorú sa vzťahuje jednotlivá 
štruktúra regionálnej spolupráce, a to pri 
zohľadnení existujúcich štruktúr 
regionálnej spolupráce. Na tento účel 
Komisia konzultuje s agentúrou a ENTSO 
pre plyn.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 27a prijímať delegované akty 
stanovujúce usmernenia týkajúce sa 

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 27a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
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záležitostí uvedených v odseku 1 tohto 
článku a zmeniť usmernenia uvedené 
v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku.“

stanovením usmernení týkajúcich sa 
záležitostí uvedených v odseku 1 tohto 
článku a zmeniť usmernenia uvedené 
v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplniť a zmeniť).

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 715/2009
Článok 27a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 
11, článku 7 ods. 3, článku 12 ods. 3 
a článku 23 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 
11, článku 7 ods. 3, článku 12 ods. 3 
a článku 23 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 32 – odsek 2 – bod 6
Smernica 91/271/EHS 
Článok 17a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3, 
článku 5 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 
12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3, 
článku 5 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 
12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 33 – odsek 2 – bod 2
Smernica 91/676/EHS
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
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každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 35 – odsek 2 – bod 1
Smernica 96/59/ES
Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10b prijímať delegované akty:

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10b 
s cieľom doplniť túto smernicu na tieto 
účely:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 35 – odsek 2 – bod 3
Smernica 96/59/ES
Článok 10b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 



PE637.548v01-00 30/499 RR\1182187SK.docx

SK

každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 36 – odsek 4 – bod 2
Smernica 98/83/ES
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2000/53/ES
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
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týkajúce sa minimálnych požiadaviek pre 
osvedčenie o zničení.;

s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovenímminimálnych požiadaviek pre 
osvedčenie o zničení.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2000/53/ES
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 9a prijímať delegované akty 
týkajúce sa podrobných pravidiel 
potrebných na kontrolu plnenia cieľov 
stanovených v prvom pododseku. Komisia 
pri príprave týchto pravidiel zohľadní 
všetky príslušné faktory, okrem iného 
dostupnosť údajov a otázku exportu a 
importu vozidiel po dobe životnosti.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením podrobných pravidiel 
potrebných na kontrolu toho, ako členské 
štáty plnia ciele stanovené v prvom 
pododseku. Pri príprave týchto pravidiel 
zohľadní všetky príslušné faktory, okrem 
iného dostupnosť údajov a otázku exportu 
a importu vozidiel po dobe životnosti.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2000/53/ES
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 
týkajúce sa noriem uvedených v odseku 1. 
Komisia pri príprave týchto noriem 
zohľadní práce realizované v tejto oblasti 
na príslušných medzinárodných fórach 

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
zavedením noriem uvedených v odseku 1. 
Pri príprave týchto noriem zohľadní práce 
realizované v tejto oblasti na príslušných 
medzinárodných fórach a podľa potreby 
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a podľa potreby k týmto prácam prispeje.“ k týmto prácam prispeje.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 6
Smernica 2000/53/ES
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 
5 ods. 5, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 2 
a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 
5 ods. 5, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 2 
a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2000/60/ES
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade „3. Komisia je splnomocnená prijímať 
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s článkom 20a prijímať delegované akty 
stanovujúce technické špecifikácie 
a štandardizované metódy analýzy 
a monitorovania stavu vody.“

delegované akty v súlade s článkom 20a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením technických špecifikácií 
a štandardizovaných metód analýzy 
a monitorovania stavu vody.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2000/60/ES
Článok 20a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 1 
v prvom pododseku a v oddiele 1.4.1 bode 
ix) prílohy V sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 1 
v prvom pododseku a v oddiele 1.4.1 bode 
ix) prílohy V sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2000/60/ES
Príloha V – odsek 1.4.1 – bod ix
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„ix) Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20a prijímať delegované akty 
stanovujúce výsledky interkalibračného 
porovnania a hodnoty pre klasifikačné 
systémy pri monitorovaní vôd v členských 
štátoch v súlade s bodmi i) až viii). 
Uverejnia sa do šiestich mesiacov od 
ukončenia interkalibračného porovnania.“

„ix) Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením výsledkov interkalibračného 
porovnania a hodnôt pre klasifikačné 
systémy pri monitorovaní vôd v členských 
štátoch v súlade s bodmi i) až viii). 
Uverejnia sa do šiestich mesiacov od 
ukončenia interkalibračného porovnania.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 41 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2004/107/ES
Článok 5a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 15 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 15 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/7/ES
Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) o špecifikovaní normy EN/ISO 
o rovnocennosti mikrobiologických metód 
na účely článku 3 ods. 9;

a) s cieľom doplniť túto smernicu 
špecifikovaním normy EN/ISO o 
rovnocennosti mikrobiologických metód na 
účely článku 3 ods. 9;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/7/ES
Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) o zmene prílohy I, prípadne 
potrebnej v kontexte vedeckého 
a technického pokroku, pokiaľ ide 
o metódy analýzy parametrov stanovené 
v uvedenej prílohe;

b) s cieľom zmeniť prílohu I, v 
prípade potreby v kontexte vedeckého 
a technického pokroku, pokiaľ ide 
o metódy analýzy parametrov stanovené 
v uvedenej prílohe;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/7/ES
Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) o zmene prílohy V, prípadne 
potrebnej v kontexte vedeckého 

c) s cieľom zmeniť prílohu V, 
prípadne potreby v kontexte vedeckého 
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a technického pokroku.; a technického pokroku.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2006/7/ES
Článok 15a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 22a prijímať delegované akty 
potrebné na tieto účely:

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 22a 
s cieľom doplniť túto smernicu na tieto 
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účely:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vypracovanie technických 
požiadaviek na účely článku 13 ods. 6 
vrátane technických požiadaviek 
týkajúcich sa definície kyanidu 
rozpustiteľného slabou kyselinou a metódy 
na jeho meranie;

a) vypracovať technické požiadavky 
na účely článku 13 ods. 6 vrátane 
technických požiadaviek týkajúcich sa 
definície kyanidu rozpustiteľného slabou 
kyselinou a metódy na jeho meranie;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dokončenie technických 
požiadaviek na opis vlastností odpadu 
obsiahnutého v prílohe II;

b) dokončiť technické požiadavky na 
opis vlastností odpadu obsiahnutého 
v prílohe II;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
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Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) výklad definície uvedenej v bode 3 
článku 3;

c) poskytnúť výklad definície 
uvedenej v bode 3 článku 3;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) stanovenie kritérií na zaradenie 
zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade 
s prílohou III;

d) vymedziť kritériá na zaradenie 
zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade 
s prílohou III;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2006/21/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) určenie harmonizovaných noriem 
na odber vzoriek a metód analýz 
potrebných na technické vykonávanie tejto 
smernice.

e) určiť harmonizované normy na 
odber vzoriek a metódy analýz potrebné na 
technické vykonávanie tejto smernice.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia.
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2006/21/ES
Článok 22a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 44 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2006/118/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
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predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2007/2/ES
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 21a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú technické 
dojednania pre interoperabilitu a tam, kde 
je to možné, pre harmonizáciu súborov 
a služieb. Pri vypracovaní týchto 
dojednaní sa zohľadnia príslušné 
požiadavky užívateľov, existujúce 
iniciatívy a medzinárodné normy na 
harmonizáciu súborov priestorových 
údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti 
a nákladoch a výnosoch.“

„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 21a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením technických pravidiel pre 
interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre 
harmonizáciu súborov a služieb. Pri 
vypracovaní týchto pravidiel sa zohľadnia 
príslušné požiadavky užívateľov, 
existujúce iniciatívy a medzinárodné 
normy na harmonizáciu súborov 
priestorových údajov, ako aj úvahy 
o uskutočniteľnosti a nákladoch 
a výnosoch.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2007/2/ES
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade Komisia je splnomocnená prijímať 
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s článkom 21a prijímať delegované akty 
týkajúce sa pravidiel, ktoré do tejto 
kapitoly predovšetkým dopĺňajú toto:

delegované akty v súlade s článkom 21a 
s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa 
stanovia predovšetkým:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2007/2/ES
Článok 17 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 21a prijímať delegované akty, 
ktorými sa upravujú tieto podmienky. 
Tieto pravidlá budú v plnom rozsahu 
dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 
1, 2 a 3 tohto článku.;

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 21a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením pravidiel upravujúcich tieto 
podmienky. Tieto pravidlá budú v plnom 
rozsahu dodržiavať zásady ustanovené 
v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2007/2/ES
Článok 21a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 7, článku 7 ods. 1, 
článku 16 a článku 17 ods. 8 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 7, článku 7 ods. 1, 
článku 16 a článku 17 ods. 8 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
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Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 47 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2007/60/ES
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 48 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2008/50/ES
Článok 28a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 28 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 28 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2008/56/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty, 
ktorými sa k 15. júlu 2010 stanovujú 
kritériá a metodické normy, ktoré majú 
používať členské štáty na základe príloh I 
a III, a to takým spôsobom, aby bola 
zabezpečená konzistentnosť, a ktoré 
umožňujú porovnávanie medzi morskými 
regiónmi alebo subregiónmi, pokiaľ ide 
o rozsah, v akom bol dosiahnutý dobrý 
environmentálny stav.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa 
k 15. júlu 2010 stanovia kritériá 
a metodické normy, ktoré majú používať 
členské štáty na základe príloh I a III, a to 
takým spôsobom, aby bola zabezpečená 
konzistentnosť, a ktoré umožňujú 
porovnávanie medzi morskými regiónmi 
alebo subregiónmi, pokiaľ ide o rozsah, 
v akom bol dosiahnutý dobrý 
environmentálny stav.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).
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Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2008/56/ES
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú špecifikácie 
a štandardizované metódy monitorovania 
a posudzovania, ktoré zohľadňujú 
existujúce záväzky a zabezpečujú 
porovnateľnosť medzi výsledkami 
monitorovania a posudzovania.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa 
stanovujú špecifikácie a štandardizované 
metódy monitorovania a posudzovania, 
ktoré zohľadňujú existujúce záväzky 
a zabezpečujú porovnateľnosť medzi 
výsledkami monitorovania 
a posudzovania.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 4
Smernica 2008/56/ES
Článok 24a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4 
a článku 24 ods. 1 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4 
a článku 24 ods. 1 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
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každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 52 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/147/ES
Článok 15a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) 
č. 1221/2009 a vytvoriť postupy 

S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) 
č. 1221/2009 a vytvoriť postupy 
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hodnotenia by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich 
o postupy uskutočňovania partnerského 
hodnotenia príslušných orgánov 
zodpovedných za EMAS. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

hodnotenia by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich 
o postupy uskutočňovania partnerského 
hodnotenia príslušných orgánov 
zodpovedných za EMAS a predložiť 
sektorové referenčné dokumenty, ako aj 
sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú 
registrácie organizácií a harmonizačných 
postupov. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) 
č. 1221/2009 by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci v súvislosti 
s harmonizáciou určitých postupov a vo 
vzťahu k sektorovým referenčným 
dokumentom. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 

vypúšťa sa
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č. 182/2011.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme sprievodné dokumenty, 
ktoré sa týkajú harmonizačných postupov 
a ktoré schvaľuje fórum príslušných 
orgánov prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 
2.

Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 48a delegované akty 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením sprievodných dokumentov, 
ktoré sa týkajú harmonizačných postupov 
a ktoré schvaľuje fórum príslušných 
orgánov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 48a prijímať delegované akty 
týkajúce sa postupov uskutočňovania 
partnerského hodnotenia príslušných 
orgánov zodpovedných za EMAS vrátane 
primeraných odvolacích postupov 
v prípade rozhodnutí prijímaných na 
základe partnerského hodnotenia.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 48a delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
postupov uskutočňovania partnerského 
hodnotenia príslušných orgánov 
zodpovedných za EMAS vrátane 
primeraných odvolacích postupov 
v prípade rozhodnutí prijímaných na 
základe partnerského hodnotenia.“
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 30 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme sprievodné dokumenty, 
ktoré sa týkajú harmonizačných postupov 
a ktoré schvaľuje fórum akreditačných 
a licenčných orgánov prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 49 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 48a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením sprievodných dokumentov, 
ktoré sa týkajú harmonizačných postupov 
a ktoré schvaľuje fórum akreditačných 
a licenčných orgánov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 46 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Komisia prijme sektorové 
referenčné dokumenty uvedené v odseku 
1 a sprievodné dokumenty uvedené 
v odseku 4 prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s postupom podľa článku 
49 ods. 2.“

„6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 48a 
s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím 
sektorových referenčných dokumentov 
uvedených v odseku 1 a sprievodných 
dokumentov uvedených v odseku 4.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.



RR\1182187SK.docx 49/499 PE637.548v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 48a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 48a „Článok 48a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 48 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 
3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 
a článku 48 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 17 ods. 3 a článku 48 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, 
článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 
a článku 48 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
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zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 17 ods. 3 a článku 48 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 
30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

_______________ _______________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9) a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 66/2010
Článok 6 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade osobitných kategórií tovarov 
obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 
a len v prípade, ak nie je technicky 
realizovateľná ich náhrada alebo použitie 
alternatívnych materiálov alebo dizajnu, 
alebo v prípade produktov, ktoré majú 
podstatne lepšie environmentálne vlastnosti 
v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej 
kategórii, je Komisia splnomocnená 

V prípade osobitných kategórií tovarov 
obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 
a len v prípade, ak nie je technicky 
realizovateľná ich náhrada alebo použitie 
alternatívnych materiálov alebo dizajnu, 
alebo v prípade produktov, ktoré majú 
podstatne lepšie environmentálne vlastnosti 
v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej 
kategórii, je Komisia splnomocnená 
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v súlade s článkom 15a prijímať 
delegované akty s cieľom udeliť výnimky 
z odseku 6 tohto článku.

v súlade s článkom 15a prijímať 
delegované akty s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením opatrení, ktorými 
sa udeľujú výnimky z odseku 6 tohto 
článku.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 66/2010
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty, 
ktorými sa najneskôr do deviatich 
mesiacov po konzultácii s EUEB stanovujú 
opatrenia na ustanovenie špecifických 
kritérií environmentálnej značky EÚ pre 
jednotlivé skupiny produktov. Tieto 
opatrenia sa uverejnia v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 15a 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
sa najneskôr do deviatich mesiacov po 
konzultácii s EUEB stanovujú opatrenia na 
ustanovenie špecifických kritérií 
environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé 
skupiny produktov. Tieto opatrenia sa 
uverejnia v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 66/2010
Článok 15a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 7, článku 8 ods. 2 
a článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 7, článku 8 ods. 2 
a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia 
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tohto súhrnného nariadenia]. účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 
o aktualizácii zoznamu priemyselných 
výrobkov Prodcom a informácií aktuálne 
zbieraných pre každé záhlavie.“

„6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
aktualizáciou zoznamu priemyselných 
výrobkov Prodcom a informácií aktuálne 
zbieraných pre každé záhlavie.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
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týkajúce sa podrobných pravidiel 
uplatňovania odseku 3 tohto článku, a to aj 
s cieľom prispôsobenia technickému 
pokroku.“

s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím 
podrobných pravidiel uplatňovania odseku 
3 tohto článku, a to aj v záujme 
prispôsobenia technickému pokroku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je však v prípade niektorých 
záhlaví v zozname Prodcom splnomocnená 
v súlade s článkom 9a prijímať delegované 
akty stanovujúce, že sa majú vykonať 
mesačné alebo štvrťročné zisťovania.

Komisia je však v prípade niektorých 
záhlaví v zozname Prodcom splnomocnená 
v súlade s článkom 9a prijímať delegované 
akty s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením toho, že sa majú vykonať 
mesačné alebo štvrťročné zisťovania.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Požadované informácie budú 
zbierať členské štáty s použitím 
dotazníkov, ktorých obsah bude v súlade 
s pravidlami určenými Komisiou. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 9a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
týchto pravidiel.“

„1. Požadované informácie budú 
zbierať členské štáty s použitím 
dotazníkov, ktorých obsah bude v súlade 
s pravidlami určenými Komisiou. Komisia 
je splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením týchto 
pravidiel.“
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 
týkajúce sa podrobných pravidiel, v súlade 
s ktorými členské štáty spracujú vyplnené 
dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo 
informácie z iných zdrojov uvedené 
v článku 5 ods. 3.;

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením podrobných pravidiel, v súlade 
s ktorými členské štáty spracujú vyplnené 
dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo 
informácie z iných zdrojov uvedené 
v článku 5 ods. 3.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (EHS) č. 3924/91
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 5, 
článku 4, článku 5 ods. 1 a článku 6 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 5, 
článku 4, článku 5 ods. 1 a článku 6 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
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voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 56 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (EHS) č. 696/93
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 6a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia najmä štatistické 
jednotky výrobného systému a kritériá 
a definície obsiahnuté v prílohe, s cieľom 
prispôsobiť ich hospodárskemu 
a technickému vývoju.;

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 6a, 
ktorými sa menia štatistické jednotky 
výrobného systému a kritériá a definície 
obsiahnuté v prílohe, s cieľom prispôsobiť 
ich hospodárskemu a technickému vývoju.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 56 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (EHS) č. 696/93
Článok 6a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
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uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- doplniť toto nariadenie o kritériá 
hodnotenia kvality,

- doplniť toto nariadenie o kritériá 
hodnotenia kvality ukazovateľov,

Odôvodnenie

Zosúladenie úvodného textu (odôvodnenie) s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 
10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1165/98.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 4 ods. 2 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

(2) V článku 4 ods. 2 prvom 
pododseku písm. d) sa druhý pododsek 
nahrádza takto:

Odôvodnenie

V nadväznosti na najnovšiu judikatúru Súdneho dvora by bolo vhodné, aby sa v rámci 
splnomocnenia jasne špecifikovalo, či ide o právomoc doplniť alebo zmeniť právny akt. Toto 
sa uvádza jednotne v celom texte.



RR\1182187SK.docx 57/499 PE637.548v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podrobné informácie o programoch 
uvedených v prvom pododseku sa stanovia 
v prílohách. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 18a prijímať delegované 
akty týkajúce sa ich schvaľovania a 
uplatňovania.

Podrobné informácie o programoch 
uvedených v prvom pododseku sa stanovia 
v prílohách. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 18a prijímať delegované 
akty s cieľom doplniť toto nariadenie 
bližším špecifikovaním ich schvaľovania a 
uplatňovania.

Odôvodnenie

V nadväznosti na najnovšiu judikatúru Súdneho dvora by bolo vhodné, aby sa v rámci 
splnomocnenia jasne špecifikovalo, či ide o právomoc doplniť alebo zmeniť právny akt. Toto 
sa uvádza jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality 
ukazovateľov.“

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom návrhu sa špecifikuje účel splnomocnenia (doplniť) a presný predmet 
delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 4 a (nový)
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Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) V článku 18 sa vypúšťa odsek 3.

Odôvodnenie

Odsek 3 je procesné ustanovenie týkajúce sa regulačného postupu s kontrolou, ktoré je teraz 
nadbytočné, a preto sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, 
článku 10, písmene a), písmene b) bode 3, 
písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, 
písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 
a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 
a písmene d) bode 2 prílohy B, písmene b) 
bode 2, písmene d) bode 2 a písmene g) 
bode 2 prílohy C a písmene b) bode 2 
a písmene d) bode 2 prílohy D sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 
prvom pododseku písm. d) druhom 
pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), 
písm. b) bode 3, písm. c) bode 2, písm. c) 
bode 10, písm. d) bode 2 a písm. f) bodoch 
8 a 9 prílohy A, písm. b) bode 4 a písm. d) 
bode 2 prílohy B, písm. b) bode 2, písm. d) 
bode 2 a písm. g) bode 2 prílohy C a písm. 
b) bode 2 a písm. d) bode 2 prílohy D sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce 
delegované právomoci. Čas trvania delegovania právomoci sa mení z doby neurčitej na 
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obdobie piatich rokov v súlade so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych predpisoch v 
oblasti zodpovedností Výboru pre hospodárske a menové veci a so všeobecným prístupom 
Parlamentu. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, 
písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) 
bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) 
bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy 
A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 
prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) 
bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C 
a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 
prílohy D môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom 
pododseku písm. d) druhom pododseku, 
článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bode 3, 
písm. c) bode 10, písm. d) bode 2 a písm. f) 
bodoch 8 a 9 prílohy A, písm. b) bode 4 
a písm. d) bode 2 prílohy B, písm. b) bode 
2, písm. d) bode 2 a písm. g) bode 2 
prílohy C a písm. b) bode 2 a písm. d) bode 
2 prílohy D môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce 
delegované právomoci.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, 
písmena a), písmena b) bodu 3, písmena c) 
bodu 2, písmena c) bodu 10, písmena d) 
bodu 2 a písmena f) bodov 8 a 9 prílohy A, 
písmena b) bodu 4 a písmena d) bodu 2 
prílohy B, písmena b) bodu 2, písmena d) 
bodu 2 a písmena g) bodu 2 prílohy C 
a písmena b) bodu 2 a písmena d) bodu 2 
prílohy D nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom 
pododseku písm. d) druhom pododseku, 
článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bodu 3, 
písm. c) bodu 2, písm. c) bodu 10, písm. d) 
bodu 2 a písm. f) bodov 8 a 9 prílohy A, 
písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2 prílohy 
B, písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. 
g) bodu 2 prílohy C a písm. b) bodu 2 
a písm. d) bodu 2 prílohy D nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce 
delegované právomoci. Obdobie kontroly je stanovené na tri mesiace a možno ho predĺžiť o 
ďalšie tri mesiace v súlade so zaužívaným postupom uvedeným v právnych predpisoch v 
oblasti zodpovedností Výboru pre hospodárske a menové veci. Toto sa uvádza jednotne v 
celom texte.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno b – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa využitia iných štatistických 
jednotiek.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením možnosti využiť iné štatistické 
jednotky.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.
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Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod iii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno c – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Informácie o cenách priemyselných 
výrobcov realizované na zahraničnom trhu 
(č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa 
môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny 
výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného 
obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak 
to nevedie k žiadnemu významnému 
zhoršeniu kvality v porovnaní 
s konkrétnymi cenovými informáciami. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa podmienok na zabezpečenie 
nevyhnutnej kvality údajov.“

„2. Informácie o cenách priemyselných 
výrobcov realizované na zahraničnom trhu 
(č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa 
môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny 
výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného 
obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak 
to nevedie k žiadnemu významnému 
zhoršeniu kvality v porovnaní 
s konkrétnymi cenovými informáciami. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
určenímpodmienok na zabezpečenie 
nevyhnutnej kvality údajov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod vi
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno d – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Okrem toho ukazovateľ 
„produkcia“ (č. 110) a ukazovateľ 
„odpracované hodiny“ (č. 220) sa majú 
predkladať vo forme upravenej o vplyv 
počtu pracovných dní. Ak aj iné 
ukazovatele vykazujú vplyv počtu 
pracovných dní, členské štáty môžu tieto 
ukazovatele predkladať aj vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 

„2. Okrem toho ukazovateľ 
„produkcia“ (č. 110) a ukazovateľ 
„odpracované hodiny“ (č. 220) sa majú 
predkladať vo forme upravenej o vplyv 
počtu pracovných dní. Ak aj iné 
ukazovatele vykazujú vplyv počtu 
pracovných dní, členské štáty môžu tieto 
ukazovatele predkladať aj vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a, 
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týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, 
ktoré sa majú predkladať vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, 
ktoré sa majú predkladať vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod vii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno f – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„8. Pri ukazovateli „dovozná cena“ 
(č. 340) je Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa určenia podmienok 
uplatňovania európskeho systému 
výberových zisťovaní definovaných 
v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom 
pododseku.“

„8. Pri ukazovateli „dovozná cena“ 
(č. 340) je Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
podmienok uplatňovania európskeho 
systému výberových zisťovaní 
definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) 
prvom pododseku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod viii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno f – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„9. Ukazovatele vzťahujúce sa na 
zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú 
v členení na krajiny eurozóny a krajiny 
mimo nej. Toto členenie sa použije 
v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až 
E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií 
(jednomiestny alfabetický kód) a divízií 
(dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. 

„9. Ukazovatele vzťahujúce sa na 
zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v 
členení na krajiny eurozóny a krajiny 
mimo nej. Toto členenie sa použije 
v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až 
E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií 
(jednomiestny alfabetický kód) a divízií 
(dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. 
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Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú 
informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem 
toho sa má ukazovateľ dovozná cena 
(č. 340) zasielať v členení na krajiny 
eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto 
členenie sa použije v prípade celého 
priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, 
ako aj úrovní sekcií (jednomiestny 
alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny 
číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny 
eurozóny a krajiny mimo eurozóny je 
Komisia splnomocnená v súlade s článkom 
18a prijímať delegované akty týkajúce sa 
určenia podmienok uplatňovania 
európskych systémov výberových 
zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 
písm. d) prvom pododseku. Európsky 
systém výberových zisťovaní môže 
obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné 
ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo 
eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli 
euro ako svoju menu, nemusia zasielať 
ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na 
krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“

Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú 
informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem 
toho sa má ukazovateľ dovozná cena 
(č. 340) zasielať v členení na krajiny 
eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto 
členenie sa použije v prípade celého 
priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, 
ako aj úrovní sekcií (jednomiestny 
alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny 
číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny 
eurozóny a krajiny mimo eurozóny je 
Komisia splnomocnená v súlade s článkom 
18a prijímať delegované akty s cieľom 
doplniť toto nariadenie určením 
podmienok uplatňovania európskych 
systémov výberových zisťovaní 
definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) 
prvom pododseku. Európsky systém 
výberových zisťovaní môže obmedziť 
rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz 
výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské 
štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju 
menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 
312 a 340 v členení na krajiny eurozóny 
a krajiny mimo nej.“

Odôvodnenie

Termín eurozóna je úradným termínom označujúcim skupinu krajín, ktoré prijali euro ako 
svoju jednotnú menu. Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – bod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha B – písmeno b – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa využitia iných štatistických 
jednotiek.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením možnosti využiť iné štatistické 
jednotky.“
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – bod iv
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha B – písmeno d – bod 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv 
počtu pracovných dní, členské štáty môžu 
tieto ukazovatele predkladať aj vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, 
ktoré sa majú predkladať vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní.

Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv 
počtu pracovných dní, členské štáty môžu 
tieto ukazovatele predkladať aj vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a, 
ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, 
ktoré sa majú predkladať vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa využitia iných štatistických 
jednotiek.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením možnosti využiť iné štatistické 
jednotky.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod 
i“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i“ návrhu 
Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 
odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno c – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) V písmene c) bode 4 sa vypúšťa 
posledný odsek;

iii) V písmene c) bode 4 sa vypúšťa 
tretí pododsek;

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod 
iii“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iii“ návrhu 
Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 
odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s normami na vypracúvanie právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iv
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno d – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné 
výkony a tovar“ (č. 120) a ukazovateľ 
„objem predaja“ (č. 123) sa majú 
predkladať aj vo forme upravenej o vplyv 
počtu pracovných dní. Ak aj iné 
ukazovatele vykazujú vplyv počtu 
pracovných dní, členské štáty môžu tieto 
ukazovatele predkladať aj vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, 
ktoré sa majú predkladať vo forme 

„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné 
výkony a tovar“ (č. 120) a ukazovateľ 
„objem predaja“ (č. 123) sa majú 
predkladať aj vo forme upravenej o vplyv 
počtu pracovných dní. Ak aj iné 
ukazovatele vykazujú vplyv počtu 
pracovných dní, členské štáty môžu tieto 
ukazovatele predkladať aj vo forme 
upravenej o vplyv počtu pracovných dní. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a, 
ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, 
ktoré sa majú predkladať vo forme 
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upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“ upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod 
iv“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iv“ návrhu 
Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 
odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod v
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno g – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Ukazovatele pre tržby za vlastné 
výkony a tovar (č. 120) a deflátor 
predaja/objem predaja (č. 330/123) sa 
predkladajú do jedného mesiaca na úrovni 
podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví 
f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu 
zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za 
vlastné výkony a tovar a deflátor 
predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s 
príspevkami v súlade s prídelmi 
európskych systémov výberových 
zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 
písm. d) prvom pododseku. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 18a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
prídelov európskych systémov výberových 
zisťovaní.“

„2. Ukazovatele pre tržby za vlastné 
výkony a tovar (č. 120) a deflátor 
predaja/objem predaja (č. 330/123) sa 
predkladajú do jedného mesiaca na úrovni 
podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví 
f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu 
zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za 
vlastné výkony a tovar a deflátor 
predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s 
príspevkami v súlade s prídelmi 
európskych systémov výberových 
zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 
písm. d) prvom pododseku. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 18a 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie určenímprídelov 
európskych systémov výberových 
zisťovaní.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod 
v“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod v“ návrhu 
Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 
odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).
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Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha D – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa využitia iných štatistických 
jednotiek.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením možnosti využiť iné štatistické 
jednotky.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod 
i“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 10 – bod i“ návrhu 
Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 
odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iv
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha D – písmeno d – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné 
výkony a tovar“ (č. 120) sa má predkladať 
aj vo forme upravenej o vplyv počtu 
pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele 
vykazujú vplyv počtu pracovných dní, 
členské štáty môžu tieto ukazovatele 
predkladať aj vo forme upravenej o vplyv 
počtu pracovných dní. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 18a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa 
majú predkladať vo forme upravenej 
o vplyv počtu pracovných dní.“

„2. Ukazovateľ „tržby za vlastné 
výkony a tovar“ (č. 120) sa má predkladať 
aj vo forme upravenej o vplyv počtu 
pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele 
vykazujú vplyv počtu pracovných dní, 
členské štáty môžu tieto ukazovatele 
predkladať aj vo forme upravenej o vplyv 
počtu pracovných dní. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení 
zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú 
predkladať vo forme upravenej o vplyv 
počtu pracovných dní.“;

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod 
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iv“) zodpovedá odkazu „Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 10 – bod iv“ návrhu 
Komisie. Táto nezrovnalosť je spôsobená nesprávnym číslovaním (príloha I časť VII bod 57 
odsek 4 bod 8 chýba) v návrhu Komisie.)

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 530/1999 hospodárskym a technickým 
zmenám by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie o definície a rozpis 
informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj 
o kritériá hodnotenia kvality. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 530/1999 hospodárskym a technickým 
zmenám by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť 
toto nariadenie o definície a rozpis 
informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj 
o kritériá hodnotenia kvality štatistiky. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 530/1999.

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú definície a rozpisu 
informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa 
odseku 1 a 2 tohto článku. Tieto 
delegované akty Komisia prijíma pre každé 
referenčné obdobie minimálne deväť 
mesiacov pred začiatkom referenčného 
obdobia.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením definície a rozpisu informácií, 
ktoré sa majú poskytnúť podľa odsekov 1 
a 2 tohto článku. Tieto delegované akty 
Komisia prijíma pre každé referenčné 
obdobie minimálne deväť mesiacov pred 
začiatkom referenčného obdobia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality. 
Tieto delegované akty Komisia prijíma pre 
každé referenčné obdobie minimálne deväť 
mesiacov pred začiatkom referenčného 
obdobia.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality 
štatistiky. Tieto delegované akty Komisia 
prijíma pre každé referenčné obdobie 
minimálne deväť mesiacov pred začiatkom 
referenčného obdobia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 10a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 
3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 10 
ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych 
predpisoch v oblasti zodpovedností výboru ECON a so všeobecným prístupom Parlamentu 
(pozri uznesenie z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 10a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania obdobia kontroly so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych 
predpisoch v oblasti zodpovedností výboru ECON.

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 2150/2002 
v súvislosti so získavaním výsledkov, 
príslušným formátom pre prenos výsledkov 
a obsahom správ o kvalite by sa mali 
Komisii udeliť vykonávacie právomoci. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 2150/2002 
v súvislosti so získavaním výsledkov, 
príslušným formátom pre prenos výsledkov 
a štruktúrou a podrobnou úpravou správ 
o kvalite by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku zosúlaďujúcemu znenie s nedávno prijatými 
právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty 
týkajúce sa vytvorenia tabuľky zhody 
medzi štatistickou nomenklatúrou prílohy 
III k tomuto nariadeniu a katalógom 
odpadov, ktorý bol zavedený rozhodnutím 
Komisie 2000/532/ES.* 

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 5b 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
vytvorením tabuľky zhody medzi 
štatistickou nomenklatúrou prílohy III 
k tomuto nariadeniu a katalógom odpadov, 
ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 
2000/532/ES.* 

____________________ ____________________

* Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES 
z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 

* Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES 
z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 
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94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam 
odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice 
Rady 75/442/EHS o odpadoch, 
a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa 
vydáva zoznam nebezpečných odpadov 
podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 
91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. 
v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).“ 

94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam 
odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice 
Rady 75/442/EHS o odpadoch, 
a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa 
vydáva zoznam nebezpečných odpadov 
podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 
91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. 
v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).“ 

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty 
týkajúce sa vymedzenia podmienok kvality 
a presnosti.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 5b s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
vymedzením podmienok kvality 
a presnosti.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 5a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty 
týkajúce sa prispôsobenia sa 
hospodárskemu a technickému vývoju 
v oblasti zberu a štatistického spracovania 
štatistických údajov, ako aj spracovania 
a prenosu výsledkov a úpravy špecifikácií 

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 5b 
s cieľom zmeniť toto nariadenie tým, že 
ho prispôsobí hospodárskemu 
a technickému vývoju v oblasti zberu 
a štatistického spracovania údajov, ako aj 
spracovania a prenosu výsledkov a upraví 
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uvedených v prílohách. špecifikácie uvedené v prílohách.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 5b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 5, článku 3 ods. 1 
a 4 článku 5a sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 5, článku 3 ods. 1 
a 4 článku 5a sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) obsah správ o kvalite podľa časti 7 
prílohy I a časti 7 prílohy II.

c) štruktúra a podrobná úprava správ 
o kvalite podľa časti 7 prílohy I a časti 7 
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prílohy II. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi k tomuto návrhu 
a s nedávno prijatými právnymi predpismi v oblasti štatistík. Keďže sa zdá, že primeraným 
rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu správy, objasňuje 
sa to predloženým pozmeňujúcim návrhom. V duchu dobrej spolupráce s ostatnými 
inštitúciami svedčí tento pozmeňujúci návrh aj o úsilí Európskeho parlamentu dosiahnuť 
dohodu v súvislosti s týmto súborom prijatím navrhovaného postupu.

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 60 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 437/2003
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia iných noriem 
presnosti.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením iných noriem presnosti.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 60 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 437/2003
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
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predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- doplniť toto nariadenie prijatím 
opatrení týkajúcich sa poskytovania 
údajov v súlade s výsledkami štúdií 
uskutočniteľnosti.

Odôvodnenie

Zosúladenie zavedenia navrhovaných zmien so znením článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) 
č. 450/2003.

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 
v súvislosti s obsahom správ o kvalite by 
sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 
v súvislosti so štruktúrou a s podrobnou 
úpravou správ o kvalite by sa mali na 
Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. 
Uvedené právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Zosúladenie zavedenia navrhovaných zmien so znením článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 450/2003.
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Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú zmien na účely nového 
vymedzenia technickej špecifikácie indexu 
a revízií štruktúry štatistického váženia.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a, 
ktorými sa mení príloha na účely nového 
vymedzenia technickej špecifikácie indexu 
a revízií štruktúry štatistického váženia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú zmien na účely zahrnutia 
ekonomických činností uvedených 
v sekciách O až S NACE Rev. 2 do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to 
pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti 
definovaných v článku 10.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a, 
ktorými sa mení toto nariadenie, pokiaľ 
ide o zahrnutie ekonomických činností 
uvedených v sekciách O až S NACE Rev. 
2 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti 
uvedených v článku 10.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia. V článku 10 nariadenia (ES) č. 450/2003 sa zavádza 
vypracúvanie štúdií uskutočniteľnosti, ale nie sú ním vymedzené.

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
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Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S prihliadnutím na príspevky k celkovej 
zamestnanosti a k nákladom práce na 
úrovni Únie a na úrovniach členských 
štátov je Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú identifikácie 
hospodárskych činností definovaných 
v sekciách NACE Rev. 2 a podľa ďalších 
rozdelení, nie mimo úrovne divízií NACE 
Rev. 2 (2-číselná úroveň) alebo zoskupení 
divízií, v rámci ktorých musia byť údaje 
členené so zreteľom na hospodársky 
a sociálny vývoj.

S prihliadnutím na príspevky k celkovej 
zamestnanosti a k nákladom práce na 
úrovni Únie a na úrovniach členských 
štátov je Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o rozpis hospodárskych činností 
definovaných v sekciách NACE Rev. 2 
a podľa ďalších rozdelení, nie mimo 
úrovne divízií NACE Rev. 2 (2-číselná 
úroveň) alebo zoskupení divízií, v rámci 
ktorých musia byť údaje členené so 
zreteľom na hospodársky a sociálny vývoj.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú určenia týchto 
hospodárskych činností, a to pri 
zohľadnení štúdií o vykonateľnosti 
definovaných v článku 10.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
týchto hospodárskych činností, a to pri 
zohľadnení štúdií o vykonateľnosti 
uvedených v článku 10.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
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Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia metodiky, ktorá sa 
použije na reťazenie indexu.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením metodiky, ktorá sa použije na 
reťazenie indexu.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty 
týkajúce sa definície osobitných kritérií 
kvality. Prenesené bežné údaje a spätné 
údaje musia spĺňať tieto kritériá kvality.“

„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
vymedzením osobitných kritérií kvality. 
Prenesené bežné údaje a spätné údaje 
musia spĺňať tieto kritériá kvality.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Počnúc rokom 2003 členské štáty 
poskytnú Komisii výročné správy 
o kvalite. Obsah týchto správ vymedzí 

„2. Počnúc rokom 2003 členské štáty 
poskytnú Komisii výročné správy 
o kvalite. Štruktúru a podrobnú úpravu 
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Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 
2.“

týchto správ vymedzí Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 
2.“

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho aktu. Keďže sa 
zdá, že primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru 
a formu správy, objasňuje sa to predloženým pozmeňujúcim návrhom. To je tiež v súlade s 
novšími právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) Článok 9 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Článok 9 sa týka období transpozície a výnimiek, ktoré medzičasom stratili platnosť. Preto je 
tento článok nadbytočný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia prijme opatrenia na 
základe výsledkov štúdií o vykonateľnosti 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 12 ods. 2. Tieto 
opatrenia rešpektujú zásadu efektívnosti 
vynaložených nákladov vymedzenú 
v článku 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 
vrátane minimalizovania zaťaženia 

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o poskytovanie údajov uvedených v 
odseku 2 tohto článku na základe 
výsledkov štúdií o vykonateľnosti 
uvedených v tomto článku. Tieto 
delegované akty rešpektujú zásadu 
efektívnosti vynaložených nákladov 
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respondentov.“ vymedzenú v článku 2 nariadenia (ES) 
č. 223/2009 vrátane minimalizovania 
zaťaženia respondentov.“

Odôvodnenie

Nie je vhodné, aby sa takéto opatrenia prijali prostredníctvom vykonávacích aktov, keďže 
splnomocnenie prekračuje rámec toho, aby sa stanovili „jednotné podmienky na vykonávanie 
právne záväzných aktov Únie“, ako sa uvádza v článku 291 ZFEÚ. Toto splnomocnenie preto 
musí mať formu delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 
a článku 4 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, 
článku 4 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 
a článku 10 ods. 5 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia (pozri uznesenie Parlamentu z 25. februára 
2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
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Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedenej 
v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 
4 môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedenej 
v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 
ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 a článku 10 
ods. 5 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov.

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 
ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 a článku 10 
ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.
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Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov, obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 62 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 808/2004
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- meniť toto nariadenie s cieľom 
upraviť celkový podiel Únie,

- meniť toto nariadenie s cieľom 
prispôsobiť celkový podiel Únie,

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 3 ods. 3.
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Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty 
týkajúce sa časového harmonogramu 
poskytovanie položiek P.1, P.2, D.42, 
D.43, D.44, D.45, a B.4G, ako aj akého 
rozhodnutia, ktorým sa vyžaduje 
rozdelenie transakcií vymenovaných 
v prílohe podľa zodpovedajúceho sektora. 
Každé takéto rozhodnutie sa prijme len po 
tom, ako Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade 
o vykonávaní tohto nariadenia podľa 
článku 9.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7a 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
časového harmonogramu pre poskytovanie 
položiek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 
a B.4G, ako aj vyžadovaním rozdelenia 
transakcií vymenovaných v prílohe podľa 
zodpovedajúceho sektora. Každý takýto 
delegovaný akt sa prijme len po tom, ako 
Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade o vykonávaní tohto 
nariadenia podľa článku 9.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Odsek 5 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Odsek 5 odkazuje na zasielanie údajov v roku 2004, a preto je neplatný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 2
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Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení odsek 1 tohto článku, 
pokiaľ ide o celkový podiel Únie.“ 

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7a, 
ktorými sa mení odsek 1 tohto článku, 
s cieľom prispôsobiť celkový podiel (1 %) 
Únie.“ 

Odôvodnenie

Objasnenie (rozsahu pôsobnosti) splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty 
týkajúce sa prijatia spoločných noriem 
kvality.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením spoločných noriem kvality.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 
ods. 3 a článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 
ods. 3 a článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
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pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 7a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 
a článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 
a článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 1
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Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je ďalej splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa rozšírenia vymedzenia tohto 
pojmu, ak by toto rozšírenie významným 
spôsobom posilnilo reprezentatívnosť 
a kvalitu výsledkov prieskumu v daných 
členských štátoch.;

Komisia je ďalej splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
prijme rozšírenie vymedzenia tohto pojmu, 
ak by toto rozšírenie významným 
spôsobom posilnilo reprezentatívnosť 
a kvalitu výsledkov prieskumu v daných 
členských štátoch.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
o určení výberu vzoriek a požiadaviek na 
presnosť, veľkosti vzoriek potrebných na 
splnenie týchto požiadaviek, ako aj 
podrobných špecifikácií NACE Rev. 2 
a kategórií veľkosti, do ktorých sa môžu 
rozdeliť výsledky.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
určenímvýberu vzoriek a požiadaviek na 
presnosť, veľkosti vzoriek potrebných na 
splnenie týchto požiadaviek, ako aj 
podrobných špecifikácií NACE Rev. 2 
a kategórií veľkosti, do ktorých sa môžu 
rozdeliť výsledky.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 8 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa konkrétnych údajov, ktoré sa 
majú zbierať v súvislosti s podnikmi, ktoré 
poskytujú odbornú prípravu, a s podnikmi, 
ktoré ju neposkytujú, a v súvislosti 
s rôznymi formami odbornej prípravy.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením konkrétnych údajov, ktoré sa 
majú zbierať v súvislosti s podnikmi, ktoré 
poskytujú odbornú prípravu, a s podnikmi, 
ktoré ju neposkytujú, a v súvislosti 
s rôznymi formami odbornej prípravy.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa požiadaviek na kvalitu údajov, 
ktoré sa majú zbierať a prenášať na účely 
európskej štatistiky a akýchkoľvek opatrení 
na hodnotenie alebo zlepšenie kvality 
údajov.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením požiadaviek na kvalitu údajov, 
ktoré sa majú zbierať a prenášať na účely 
európskej štatistiky, a prijatím 
akýchkoľvek opatrení na hodnotenie alebo 
zlepšenie kvality údajov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia určí štruktúru správ „5. Pri vypracúvaní správ o kvalite 
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o kvalite uvedených v odseku 2 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 14 ods. 
2.“

uvedených v odseku 2 členské štáty 
dodržiavajú požiadavky na kvalitu 
a akékoľvek iné opatrenie stanovené 
podľa odseku 4. S cieľom posúdiť kvalitu 
prenesených údajov by mali používať 
formát, ktorý Komisia určí 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 14 ods. 
2.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh objasňuje, že štruktúra správ o kvalite, prijatých prostredníctvom 
vykonávacieho aktu, odkazuje na formát, ktorý používajú členské štáty, keď musia zhodnotiť 
kvalitu zasielaných údajov, a že toto hodnotenie je založené na kritériách kvality, ktoré už boli 
prijaté prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa určenia prvého referenčného 
roka, v ktorom sa budú zbierať údaje.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
prvého referenčného roka, v ktorom sa 
budú zbierať údaje.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1552/2005
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 2. Právomoc prijímať delegované akty 
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uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 3, 
článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 2 a článku 13 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 3, 
článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 2 a článku 13 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 66 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 458/2007
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty 
určujúce prvý rok, za ktorý by sa mali 
zhromaždiť úplné údaje, ako aj opatrenia 
o podrobnej klasifikácii sledovaných 
údajov a vymedzeniach pojmov, ktoré sa 
majú používať.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7a 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
prvého roka, za ktorý by sa mali 
zhromaždiť úplné údaje, ako aj prijatím 
opatrení o podrobnej klasifikácii 
sledovaných údajov a vymedzeniach 
pojmov, ktoré sa majú používať.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 66 – odsek 2 – bod 3
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Nariadenie (ES) č. 458/2007
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 3 a v časti 1.1.2.4 
prílohy I sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 3 a v časti 1.1.2.4 
prílohy I sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 716/2007 hospodárskemu a technickému 
vývoju by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
vymedzenia pojmov v prílohách I a II 
a úroveň podrobnosti údajov v prílohe III 
a doplniť nariadenie o opatrenia týkajúce 
sa štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afiliácií.

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 716/2007 hospodárskemu a technickému 
vývoju by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
vymedzenia pojmov v prílohách I a II 
a úroveň podrobnosti údajov v prílohe III 
a doplniť nariadenie o opatrenia týkajúce 
sa štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afiliácií a o spoločné normy 
kvality.

Odôvodnenie

V súvislosti s presnejším opisom splnomocnenia pozri tiež pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 
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3 tohto nariadenia (ES) č. 716/2007.

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 
v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa 
štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afiliácií, a to na základe 
záverov pilotných štúdií.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
potrebných opatrení týkajúcich sa 
štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afiliácií, a to na základe 
záverov pilotných štúdií.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 
týkajúce sa spoločných noriem kvality.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
spoločných noriem kvality uvedených v 
odseku 1.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti, aby boli presnejšie.

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a – bod ii
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Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„c) vymedzenie obsahu a periodicity 
správ o kvalite.“

„c) vymedzenie štruktúry, podrobnej 
úpravy a periodicity správ o kvalite 
uvedených v článku 6 ods. 2.“

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho aktu. Keďže sa 
zdá, že primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru 
a formu správy, objasňuje sa to predloženým pozmeňujúcim návrhom. To je tiež v súlade s 
novšími právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2, článku 5 ods. 4 
a článku 6 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 
a článku 6 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 
3 môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 
6 ods. 3 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Technická oprava.

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 
ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 68 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 862/2007
Článok 9a – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o:

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že:

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 68 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 862/2007
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 3 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia definície a zoznam 
skupín základného členenia v prílohe II 
s cieľom zohľadniť hospodárske 
a technické zmeny, ak s tým nie je spojený 
neúmerný nárast nákladov členských 
štátov.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a, 
ktorými sa menia definície stanovené v 
prvom odseku a zoznam skupín 
základného členenia v prílohe II s cieľom 
zohľadniť hospodárske a technické zmeny, 
ak s tým nie je spojený neúmerný nárast 
nákladov členských štátov.“

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie 
vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa spoločných kritérií, na ktorých 
je založená kontrola kvality.“;

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením spoločných kritérií, na ktorých 
je založená kontrola kvality uvedená 
v odseku 1.“

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie 
vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.
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Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia prijme štruktúru správ 
o kvalite uvedených v bode 5.3 prílohy I 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 11 ods. 
2.“

„5. Komisia stanoví štruktúru a 
podrobnú úpravu správ o kvalite 
uvedených v odseku 3 a bode 5.3 prílohy I 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 11 ods. 
2.“

Odôvodnenie

Treba jasne vymedziť rámec splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 172

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 a článku 7 ods. 4 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od ... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 a článku 7 ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Technická oprava.

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 a článku 7 ods. 4 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
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uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 177/2008 hospodárskemu 
a technologickému vývoju by sa v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty 
s cieľom meniť zoznam charakteristík 
v registroch, ich vymedzenie a pravidlá 
kontinuity v prílohe k tomuto nariadeniu 
a doplniť toto nariadenie o spoločné normy 
a pravidlá kvality na účely aktualizácie 
registrov, ako aj určením rozsahu, v akom 
sa určité podniky a skupiny podnikov 
zahŕňajú do registrov, a to vymedzením 
jednotiek konzistentných s jednotkami 
používanými v poľnohospodárskych 
štatistikách. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 177/2008 hospodárskemu 
a technologickému vývoju by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy 
s cieľom meniť zoznam charakteristík 
v registroch, ich vymedzenie a pravidlá 
kontinuity v prílohe k tomuto nariadeniu 
a doplniť toto nariadenie o spoločné normy 
kvality obchodných registrov a pravidlá na 
účely aktualizácie registrov, ako aj určením 
rozsahu, v akom sa určité podniky 
a skupiny podnikov zahŕňajú do registrov, 
a to vymedzením jednotiek konzistentných 
s jednotkami používanými 
v poľnohospodárskych štatistikách. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.



RR\1182187SK.docx 99/499 PE637.548v01-00

SK

Odôvodnenie

Zosúladenie s navrhovaným pozmeňujúcim návrhom k článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 177/2008.

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty 
o určení rozsahu, v ktorom sa majú 
podniky s menej ako polovicou 
zamestnanej osoby a všetky rezidentné 
skupiny podnikov, ktoré nemajú pre 
členské štáty žiadny štatistický význam, 
zahrnúť do registrov, a o vymedzení 
jednotiek konzistentných s jednotkami 
používanými v poľnohospodárskych 
štatistikách.“

„6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 15a s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
rozsahu, v ktorom sa majú podniky s menej 
ako polovicou zamestnanej osoby a všetky 
rezidentné skupiny podnikov, ktoré nemajú 
pre členské štáty žiadny štatistický 
význam, zahrnúť do registrov, a 
vymedzenia jednotiek konzistentných s 
jednotkami používanými v 
poľnohospodárskych štatistikách.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty 
týkajúce sa spoločných noriem kvality.

 Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 15a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením spoločných noriem kvality pre 
obchodné registre, ako sa uvádza v odseku 
1.
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Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie 
vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa 
obsahu a periodicity správ o kvalite 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 16 ods. 2.

Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa 
štruktúry, podrobnej úpravy a periodicity 
správ o kvalite uvedených v odseku 2 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 
2.

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho aktu. Keďže sa 
zdá, že primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru 
a formu správy, objasňuje sa to predloženým pozmeňujúcim návrhom. To je tiež v súlade s 
novšími právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty 
týkajúce sa pravidiel aktualizácie 
registrov.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 15a s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
pravidiel aktualizácie registrov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).
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Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 15a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, 
článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, 
článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014 odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 15a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 
ods. 3 a článku 8 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 
ods. 3 a článku 8 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
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parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Použitie pružného modulu uvedené 
v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa jeho 
rozsahu pôsobnosti, zoznamu 
charakteristík, referenčného obdobia, 
činností, ktoré majú byť zahrnuté, 
a požiadaviek na kvalitu. Tieto delegované 
akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov 
pred začiatkom referenčného obdobia. 
Komisia špecifikuje potrebu informácií 
a vplyv zberu údajov, pokiaľ ide 
o zaťaženie podnikov a náklady členských 
štátov.“

„Použitie pružného modulu uvedené 
v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením rozsahu 
pôsobnosti pružného modulu, jeho 
zoznamu charakteristík, referenčného 
obdobia, činností, ktoré majú byť zahrnuté, 
a požiadaviek na kvalitu. Tieto delegované 
akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov 
pred začiatkom referenčného obdobia. 
Komisia špecifikuje potrebu informácií 
a vplyv zberu údajov, pokiaľ ide 
o zaťaženie podnikov a náklady členských 
štátov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 4 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
v súvislosti s opatreniami potrebnými na 
základe hodnotenia pilotných štúdií.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
vymedzením opatrení potrebných na 
základe hodnotenia pilotných štúdií.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. S cieľom vypracovať agregáty na 
úrovni Únie členské štáty zostavia národné 
výsledky na úrovni klasifikácie NACE 
Rev. 2 uvedenej v prílohách k tomuto 
nariadeniu alebo v delegovaných aktoch. 
Komisia je splnomocnená prijímať takéto 
delegované aktyv súlade s článkom 11b.“

„2. Na účely vypracovania agregátov 
na úrovni Únie členské štáty zostavia 
národné výsledky na úrovni klasifikácie 
NACE Rev. 2 uvedenej v prílohách k 
tomuto nariadeniu alebo v delegovaných 
aktoch. Komisia je splnomocnená prijímať 
takéto delegované akty v súlade s článkom 
11b a doplniť tak toto nariadenie určením 
príslušných úrovní klasifikácie NACE 
Rev. 2.“

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie 
vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výsledky budú zasielané v primeranom 
technickom formáte v lehote, ktorá začína 
plynúť od konca referenčného obdobia. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa referenčného obdobia pre 
moduly stanovené v článku 3 ods. 2 písm. 
a) až h) a j), pričom toto obdobie nesmie 
byť dlhšie ako 18 mesiacov. Pre modul 
uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota 
nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 
mesiacov, ako je stanovené v oddiele 9 
prílohy IX. Malé množstvo predbežných 
odhadovaných výsledkov sa navyše 
odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od 
konca referenčného obdobia a ktorá sa 
stanoví v súlade s týmto postupom pre 
moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 
až g) tak, že nepresiahne desať mesiacov.

Výsledky budú zasielané v primeranom 
technickom formáte v lehote, ktorá začína 
plynúť od konca referenčného obdobia. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
referenčného obdobia pre moduly 
stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) 
a j), pričom toto obdobie nesmie byť dlhšie 
ako 18 mesiacov. Pre modul uvedený 
v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota 
nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 
mesiacov, ako je stanovené v oddiele 9 
prílohy IX. Malé množstvo predbežných 
odhadovaných výsledkov sa navyše 
odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od 
konca referenčného obdobia. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť 
toto nariadenie určením tohto obdobia pre 
moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 
až g), pričom toto obdobie nepresiahne 
desať mesiacov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť). Keďže znenie „... týmto postupom ...“ odkazovalo 
na regulačný postup s kontrolou, potrebná je úprava, aby sa odkazovalo na postup prijímania 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa revízie pravidiel označenia 
CETO a zoskupení členských štátov k 29. 
aprílu 2013 a potom každých päť rokov.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
revidovaním pravidiel označenia CETO 
a zoskupení členských štátov k 29. aprílu 
2013 a potom každých päť rokov.“
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 11a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o:

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 11b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, 
článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 
11a, oddiele 5, oddiele 6 a oddiele 8 ods. 1 
a 2 prílohy I, oddieloch 6 príloh II, III a IV, 
oddiele 7 prílohy VI, oddiele 3, oddiele 4 
ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddiele 8 ods. 2 a 3 
a oddiele 10 ods. 2 prílohy IX sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, 
článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 
11a, oddiele 5, oddiele 6 a oddiele 8 ods. 1 
a 2 prílohy I, oddiele 6 príloh II, III a IV, 
oddiele 7 prílohy VI, oddiele 3, oddiele 4 
ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddiele 8 ods. 2 a 3 
a oddiele 10 ods. 2 prílohy IX sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
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voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 11b – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 
ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, 
oddielu 5, oddielu 6 a oddielu 8 ods. 1 a 2 
prílohy I, oddielov 6 príloh II, III a IV, 
oddielu 7 prílohy VI, oddielu 3, oddielu 4 
ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddielu 8 ods. 2 a 3 
a oddielu 10 ods. 2 prílohy IX k tomuto 
nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 
ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, 
oddielu 5, oddielu 6 a oddielu 8 ods. 1 a 2 
prílohy I, oddielu 6 príloh II, III a IV, 
oddielu 7 prílohy VI, oddielu 3, oddielu 4 
ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddielu 8 ods. 2 a 3 
a oddielu 10 ods. 2 prílohy IX k tomuto 
nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno a
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Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa 
štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 
2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia 
uvedeného v oddiele 9. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
prvého referenčného roka, za ktorý sa majú 
zostavovať štatistiky na úrovni tried 
činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, 
ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2.

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa 
štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 
2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia 
uvedeného v oddiele 9. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením prvého 
referenčného roka, za ktorý sa majú 
zostavovať štatistiky na úrovni tried 
činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, 
ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú 
členské štáty stupeň presnosti 
zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 
95 %, čo Komisia zahrnie do správy 
ustanovenej v článku 13, pričom vezme do 
úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
kľúčových ukazovateľov.

Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú 
členské štáty stupeň presnosti 
zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 
95 %, čo Komisia zahrnie do správy 
ustanovenej v článku 13, pričom vezme do 
úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením kľúčových 
ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).
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Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b – bod i
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Výsledky sa majú odoslať do 18 
mesiacov od konca kalendárneho roku 
sledovaného obdobia, okrem tried 64.11 a 
64.19 NACE Rev. 2. Pre triedy 64.11 a 
64.19 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 
mesiacov. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 11b prijímať delegované 
akty týkajúce sa termínu odoslania 
výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 
64.2, 64.3 a 64.9, ako aj divízie 66 NACE. 
Rev. 2.“

„1. Výsledky sa majú odoslať do 18 
mesiacov od konca kalendárneho roku 
sledovaného obdobia, okrem tried 64.11 a 
64.19 NACE Rev. 2. Pre triedy 64.11 a 
64.19 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 
mesiacov. Komisia je splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 11b s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením termínu odoslania 
výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 
64.2, 64.3 a 64.9, ako aj divízie 66 NACE. 
Rev. 2.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b – bod ii
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa 
majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu 
NACE Rev. 2 (skupiny). Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
divízie 66 klasifikácie NACE Rev. 2 a 
odoslania predbežných výsledkov alebo 
odhadov.“

„Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa 
majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu 
NACE Rev. 2 (skupiny). Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 11b s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením odoslania 
predbežných výsledkov alebo odhadov v 
prípade divízie 66 klasifikácie NACE Rev. 
2.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti.
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Pozmeňujúci návrh 194

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha II – oddiel 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
kľúčových ukazovateľov.

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením takýchto 
kľúčových ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha III – oddiel 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
kľúčových ukazovateľov.

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením takýchto 
kľúčových ukazovateľov.
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Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IV – oddiel 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
kľúčových ukazovateľov.

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením takýchto 
kľúčových ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VI – oddiel 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa termínu odoslania výsledkov, 
ktorý nebude dlhší ako 10 mesiacov od 
konca referenčného obdobia.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením termínu odoslania výsledkov, 
ktorý nebude dlhší ako 10 mesiacov od 
konca referenčného obdobia.
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Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 13 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VIII – oddiel 3 – odsek 1 – veta 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Na základe takejto štúdie je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
zmeny spodnej hranice.“;

„Na základe takejto štúdie je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 11b s cieľom zmeniť 
toto nariadenie zmenou spodnej hranice 
sledovanej populácie.“;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 13 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VIII – oddiel 4 – odseky 2 a 3 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa určenia členenia výrobkov.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením členenia výrobkov.“

 (Tento pozmeňujúci návrh sa týka tabuľky „Členenie tržieb podľa typu výrobkov“, veta v 
stĺpci „Poznámka“.)

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa niektorých výsledkov, ktoré sa 
takisto rozčlenia podľa veľkostných tried 
na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 
10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 
2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni 
skupiny.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením, že niektoré výsledky sa takisto 
rozčlenia podľa veľkostných tried na 
úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, 
okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, 
kde sa vyžaduje členenie len na úrovni 
skupiny.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa niektorých výsledkov, ktoré sa 
takisto rozčlenia podľa právnej formy na 
úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, 
okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, 
kde sa vyžaduje členenie len na úrovni 
skupiny.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením, že niektoré výsledky sa takisto 
rozčlenia podľa právnej formy na úroveň 
podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem 
kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa 
vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno b
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Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 10 – odsek 2 – pododdiel „Osobitné súhrny“

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aby sa mohla zostaviť štatistika Únie 
o demografii podnikov za sektor 
Informačné a komunikačné technológie, je 
Komisia splnomocnená v súlade s článkom 
11b prijímať delegované akty týkajúce sa 
niektorých osobitných súhrnov NACE Rev. 
2, ktoré sa majú zasielať.

Aby sa mohla zostaviť štatistika Únie 
o demografii podnikov za sektor 
Informačné a komunikačné technológie, je 
Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11b s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením niektorých osobitných súhrnov 
NACE Rev. 2, ktoré sa majú zasielať.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 73 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 452/2008
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 6a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o:

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 6a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 73 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 452/2008
Článok 6a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii 
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udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 205

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 2 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Na účely bodu 1 prvého odseku je 
Komisia splnomocnená v súlade s článkom 
8a prijímať delegované akty, ktorými sa 
vymedzujú pojmy „aktívne opatrenia na 
nájdenie vhodného kandidáta“ 
a „stanovená doba“.“

„Na účely bodu 1 prvého odseku je 
Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 8a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
vymedzením pojmov „aktívne opatrenia na 
nájdenie vhodného kandidáta“ 
a „stanovená doba“.“

 

Pozmeňujúci návrh 206

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Členské štáty zbierajú štvrťročné 
údaje s odkazom na osobitné referenčné 

„1. Členské štáty zbierajú štvrťročné 
údaje s odkazom na osobitné referenčné 
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dátumy. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 8a prijímať delegované akty 
o určení týchto osobitných referenčných 
dátumov.“

dátumy. Komisia je splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 8a s cieľom doplniť toto 
nariadenie určením týchto osobitných 
referenčných dátumov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 8a prijímať delegované akty 
o určení prvého referenčného štvrťroka, 
ako aj o lehotách na poskytovanie. 
Súčasne sa zasiela aj akákoľvek revízia 
štvrťročných údajov za predchádzajúce 
štvrťroky.

„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 8a 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
prvého referenčného štvrťroka, ako aj lehôt 
na poskytovanie uplatniteľných 
na členské štáty. Súčasne sa zasiela aj 
akákoľvek revízia štvrťročných údajov za 
predchádzajúce štvrťroky.

Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje 
Komisii (Eurostatu) vo formáte, ktorý 
Komisia určí prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 9 ods. 3.“

Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje 
Komisii (Eurostatu) a špecifikujú ich 
zdroj, a to v technickom formáte, ktorý 
Komisia určí prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 9 ods. 3.“

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo týkať výhradne technického formátu a konečných termínov na 
poskytovanie údajov z členských štátov. Zdroj údajov by sa mal spresniť.

Pozmeňujúci návrh 208

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 8a prijímať delegované akty 
týkajúce sa vhodného rámca na vytvorenie 
série realizačných štúdií.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 8a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením vhodného rámca na vytvorenie 
série realizačných štúdií.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 209

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 453/2008
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2, článku 3 ods. 1, článku 
5 ods. 1 a článku 7 ods. 1 a 3 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2, článku 3 ods. 1, článku 
5 ods. 1 a článku 7 ods. 1 a 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie 
z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
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Nariadenie (ES) č. 763/2008
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7 a prijímať delegované akty 
týkajúce sa určenia následných 
referenčných rokov. Referenčné roky sú 
roky na začiatku každého desaťročia.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7a s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
následných referenčných rokov. 
Referenčné roky sú roky na začiatku 
každého desaťročia.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 763/2008
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty 
týkajúce sa programu štatistických údajov 
a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa 
splnili požiadavky tohto nariadenia.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 7a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením programu štatistických údajov 
a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa 
splnili požiadavky tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 212

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 763/2008
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 1 a 3 sa Komisii 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 1 a 3 sa Komisii 
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udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 213

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1099/2008
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
ktorými sa ďalej objasňuje terminológia 
tým, že sa po nadobudnutí účinnosti 
zrevidovanej klasifikácie NACE pridajú 
príslušné položky.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
s cieľom zmeniť toto nariadenie v záujme 
objasnenia terminológie tým, že sa po 
nadobudnutí účinnosti zrevidovanej 
klasifikácie NACE pridajú príslušné 
položky.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 214

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1099/2008
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o ročné štatistiky o jadrovej 
energii.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením ročných štatistík o jadrovej 
energii.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 215

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1099/2008
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o súbory štatistiky 
o obnoviteľnej energii a súbory štatistiky 
o konečnej spotrebe energie.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením súboru štatistiky 
o obnoviteľnej energii a súboru štatistiky 
o konečnej spotrebe energie.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 216

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1099/2008
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 
a 3, článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 3 
a článku 9 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 
a 3, článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 3 
a článku 9 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
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právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 217

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje sa poskytujú v stanovených lehotách 
a intervaloch a týkajú sa referenčných 
období uvedených v prílohách alebo 
delegovaných aktoch. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 9a 
prijímať takéto delegované akty.

Údaje sa poskytujú v stanovených lehotách 
a intervaloch a týkajú sa referenčných 
období uvedených v prílohách alebo 
delegovaných aktoch. Komisia je 
splnomocnená prijímať takéto delegované 
akty v súlade s článkom 9a doplnením 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o:

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 



RR\1182187SK.docx 121/499 PE637.548v01-00

SK

stanovia:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 219

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Článok 9a – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2 
a článku 9 ods. 1 a písmenách c), d) a e) 
príloh I, II, III, IV a V sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2 
a článku 9 ods. 1 a písmenách c), d) a e) 
príloh I, II, III, IV a V sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 220

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha I – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štatistiky sa poskytujú každých päť rokov Štatistiky sa poskytujú každých päť rokov 
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z EHIS; pre iné zbery údajov, týkajúcich sa 
napríklad chorobnosti alebo nehôd 
a úrazov, ako aj pre špecifické moduly 
v zisťovaniach, môže byť potrebná odlišná 
periodicita. Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 9a prijímať delegované 
akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
prvého referenčného roka, časového 
intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.

z EHIS; pre iné zbery údajov, týkajúcich sa 
napríklad chorobnosti alebo nehôd 
a úrazov, ako aj pre špecifické moduly 
v zisťovaniach, môže byť potrebná odlišná 
periodicita. Komisia je splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 9a s cieľom doplniť toto 
nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ 
ide o opatrenia týkajúce sa prvého 
referenčného roka, časového intervalu 
a lehoty na poskytnutie údajov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha I – písmeno d – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nie je nevyhnutné, aby boli pri každom 
poskytovaní údajov zahrnuté všetky témy. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
charakteristík, a to premenných, definícií 
a klasifikácií tém uvedených vyššie, 
a rozčlenenia charakteristík.

Nie je nevyhnutné, aby boli pri každom 
poskytovaní údajov zahrnuté všetky témy. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to 
premenných, definícií a klasifikácií tém 
uvedených vyššie, a rozčlenenia 
charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha I – písmeno e – odsek 1



RR\1182187SK.docx 123/499 PE637.548v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
poskytovania metaúdajov vrátane 
metaúdajov o charakteristikách zisťovaní 
a iných použitých zdrojoch, zahrnutom 
obyvateľstve a informácií o všetkých 
vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných 
pre výklad a zostavenie porovnateľných 
štatistík a ukazovateľov.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa poskytovania 
metaúdajov vrátane metaúdajov 
o charakteristikách zisťovaní a iných 
použitých zdrojoch, zahrnutom 
obyvateľstve a informácií o všetkých 
vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných 
pre výklad a zostavenie porovnateľných 
štatistík a ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 223

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha II – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 9a 
prijímať delegované akty, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa prvého 
referenčného roka, časového intervalu 
a lehoty na poskytnutie údajov.

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť 
toto nariadenie zavedením pravidiel, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého 
referenčného roka, časového intervalu 
a lehoty na poskytnutie údajov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 224

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha II – písmeno d – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
charakteristík, a to premenných, definícií 
a klasifikácií tém uvedených vyššie, 
a rozčlenenia charakteristík.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to 
premenných, definícií a klasifikácií tém 
uvedených vyššie, a rozčlenenia 
charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 225

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha II – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
poskytovania metaúdajov vrátane 
metaúdajov o charakteristikách zdrojov 
a použitých zostaveniach, zahrnutom 
obyvateľstve a informácií o všetkých 
vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných 
pre výklad a zostavenie porovnateľných 
štatistík a ukazovateľov.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa poskytovania 
metaúdajov vrátane metaúdajov 
o charakteristikách zdrojov a použitých 
zostaveniach, zahrnutom obyvateľstve 
a informácií o všetkých vnútroštátnych 
špecifikách nevyhnutných pre výklad 
a zostavenie porovnateľných štatistík 
a ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 226

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha III – písmeno c – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 9a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
opatrení súvisiacich s prvým referenčným 
rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 
24 mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Predbežné alebo odhadované údaje sa 
môžu poskytovať skôr. V prípade 
incidentov súvisiacich s verejným zdravím 
možno zaviesť dodatočné zvláštne zbery 
údajov, a to buď pre všetky, alebo len pre 
konkrétne príčiny smrti.

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť 
toto nariadenie zavedením pravidiel 
týkajúcich sa opatrení súvisiacich s prvým 
referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú 
najneskôr do 24 mesiacov od skončenia 
referenčného roka. Predbežné alebo 
odhadované údaje sa môžu poskytovať 
skôr. V prípade incidentov súvisiacich 
s verejným zdravím možno zaviesť 
dodatočné zvláštne zbery údajov, a to buď 
pre všetky, alebo len pre konkrétne príčiny 
smrti.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 227

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha III – písmeno d – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
charakteristík, a to premenných, definícií 
a klasifikácií tém uvedených vyššie, 
a rozčlenenia charakteristík.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to 
premenných, definícií a klasifikácií tém 
uvedených vyššie, a rozčlenenia 
charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 228

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno c
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Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha III – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
poskytovania metaúdajov vrátane 
metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve 
a informácií o všetkých vnútroštátnych 
špecifikách nevyhnutných pre výklad 
a zostavenie porovnateľných štatistík 
a ukazovateľov.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa poskytovania 
metaúdajov vrátane metaúdajov 
o zahrnutom obyvateľstve a informácií 
o všetkých vnútroštátnych špecifikách 
nevyhnutných pre výklad a zostavenie 
porovnateľných štatistík a ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 229

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha IV – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 9a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
opatrení súvisiacich s prvým referenčným 
rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 
18 mesiacov od skončenia referenčného 
roka.

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť 
toto nariadenie zavedením pravidiel 
týkajúcich sa opatrení súvisiacich s prvým 
referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú 
najneskôr do 18 mesiacov od skončenia 
referenčného roka.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 230

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha IV – písmeno d – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
charakteristík, a to premenných, definícií 
a klasifikácií tém uvedených vyššie, 
a rozčlenenia charakteristík.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to 
premenných, definícií a klasifikácií tém 
uvedených vyššie, a rozčlenenia 
charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 231

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha IV – písmeno e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
poskytovania metaúdajov vrátane 
metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve, 
nahlásených počtoch pracovných úrazov 
a podľa potreby charakteristiky výberu 
vzoriek, ako aj informácií o všetkých 
vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných 
pre výklad a zostavenie porovnateľných 
štatistík a ukazovateľov.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa poskytovania 
metaúdajov vrátane metaúdajov 
o zahrnutom obyvateľstve, nahlásených 
počtoch pracovných úrazov a podľa 
potreby charakteristiky výberu vzoriek, ako 
aj informácií o všetkých vnútroštátnych 
špecifikách nevyhnutných pre výklad 
a zostavenie porovnateľných štatistík 
a ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 232

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
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Príloha V – písmeno c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre choroby z povolania sa štatistiky 
poskytujú ročne a odovzdávajú sa 
najneskôr do 15 mesiacov od skončenia 
referenčného roka. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 9a 
prijímať delegované akty, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa referenčných 
období, časových intervalov a lehôt na 
poskytnutie zberu ostatných údajov.“;

Pre choroby z povolania sa štatistiky 
poskytujú ročne a odovzdávajú sa 
najneskôr do 15 mesiacov od skončenia 
referenčného roka. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť 
toto nariadenie zavedením pravidiel, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
referenčných období, časových intervalov 
a lehôt na poskytnutie zberu ostatných 
údajov.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 233

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha V – písmeno d – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
charakteristík, a to premenných, definícií 
a klasifikácií tém uvedených vyššie, 
a rozčlenenia charakteristík.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením opatrení týkajúcich sa 
charakteristík, a to premenných, definícií 
a klasifikácií tém uvedených vyššie, 
a rozčlenenia charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 234

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1338/2008
Príloha V – písmeno e – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
poskytovania metaúdajov vrátane 
metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve 
a informácií o všetkých vnútroštátnych 
špecifikách nevyhnutných pre výklad 
a zostavenie porovnateľných štatistík 
a ukazovateľov.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 9a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením pravidiel, pokiaľ ide 
o opatrenia týkajúce sa poskytovania 
metaúdajov vrátane metaúdajov 
o zahrnutom obyvateľstve a informácií 
o všetkých vnútroštátnych špecifikách 
nevyhnutných pre výklad a zostavenie 
porovnateľných štatistík a ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 235

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 78 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1185/2009
Článok 5a – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 1a, 2 a 3 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 1a, 2 a 3 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 236

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5a prijímať delegované akty 
týkajúce sa uplatnenia medzinárodných 
účtovných štandardov v rámci Únie.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 5a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením uplatnenia medzinárodných 
účtovných štandardov v rámci Únie 
(„schválené medzinárodné účtovné 
štandardy“).

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie) a prepojenia s ustanoveniami v ostatných 
odsekoch právneho aktu.

Pozmeňujúci návrh 237

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to v prípade možných 
bezprostredných rizík pre zdravie 
a bezpečnosť pracovníkov z nevyhnutných 
a naliehavých dôvodov nutné, uplatňuje 
sa na delegované akty prijaté podľa tohto 
odseku postup uvedený v článku 5b.;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uplatnenie postupu pre naliehavé prípady sa tu nezdá odôvodnené. V prípade potreby môžu 
Európsky parlament a Rada podať skoré oznámenie o nevznesení námietky (pozri predložený 
pozmeňujúci návrh na vypustenie článku 5b nariadenia (ES) č. 1606/2002).

Pozmeňujúci návrh 238

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 4 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

1 a) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

„Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. 
januára 2005 alebo neskôr, vypracujú 
spoločnosti spravované zákonmi členského 
štátu svoje konsolidované účty v zhode s 
medzinárodnými účtovnými normami 
schválenými v súlade s postupom, ktorý je 
stanovený v článku 6 ods. 2, ak k dátumu 
ich bilancie sú ich cenné papiere schválené 
pre obchodovanie na regulovanom trhu 
akéhokoľvek členského štátu v rámci 
významu článku 1 ods. 13 smernice Rady 
93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných 
službách v oblasti cenných papierov [1].“

„Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. 
januára 2005 alebo neskôr, vypracujú 
spoločnosti spravované zákonmi členského 
štátu svoje konsolidované účty v zhode s 
medzinárodnými účtovnými normami 
schválenými v súlade s článkom 3 ods. 1, 
ak k dátumu ich bilancie sú ich cenné 
papiere schválené pre obchodovanie na 
regulovanom trhu vymedzenom v článku 4 
ods. 1 bode 21 smernice 2014/65/EÚ.“

Odôvodnenie

Nie je potrebné uviesť odkaz „akéhokoľvek členského štátu“, keďže definícia regulovaného 
trhu uvedená v článku 44 smernice o trhoch s finančnými nástrojmi zahŕňa len tie, ktorým 
bolo udelené povolenie v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 239

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

1 b) Článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5 „Článok 5

Možnosti vzhľadom na ročné účty a 
verejne neobchodované spoločnosti.

Možnosti vzhľadom na ročné účty a 
verejne neobchodované spoločnosti.

Členské štáty môžu povoliť alebo 
požadovať:

Členské štáty môžu povoliť alebo 
požadovať:

a) aby spoločnosti uvedené v článku 4 
vypracovali svoje ročné účty,

a) aby spoločnosti uvedené v článku 4 
vypracovali svoje ročné účty,

b) spoločnosti iné ako sú uvedené v b) spoločnosti iné ako sú uvedené v 
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článku 4 vypracovali svoje konsolidované 
účty a/alebo svoje ročné účty

článku 4 vypracovali svoje konsolidované 
účty a/alebo svoje ročné účty

v zhode s medzinárodnými účtovnými 
normami schválenými v súlade s postupom 
stanoveným v článku 6 ods. 2.“

v zhode s medzinárodnými účtovnými 
normami schválenými v súlade s článkom 
3 ods. 1.“

Odôvodnenie

Zosúladenie platného postupu (článok 6 nariadenia (ES) č. 1606/2002 sa vypúšťa; 
splnomocnenie pre prijatie delegovaných aktov sa teraz uvádza v jeho článku 3).

Pozmeňujúci návrh 240

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 241

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5a – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 
1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 242

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5b vypúšťa sa
Postup pre naliehavé prípady
1. Delegované akty prijaté podľa 
tohto článku nadobúdajú účinnosť 
okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim 
nie je v súlade s odsekom 2 vznesená 
námietka. V oznámení delegovaného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú 
dôvody použitia postupu pre naliehavé 
prípady.
2. Európsky parlament alebo Rada 
môžu vzniesť voči delegovanému aktu 
námietku v súlade s postupom uvedeným 
v článku 5a ods. 6. V takom prípade 
Komisia okamžite po oznámení 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.
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Odôvodnenie

Uplatnenie postupu pre naliehavé prípady sa tu nezdá odôvodnené. V prípade potreby môžu 
Európsky parlament a Rada podať skoré oznámenie o nevznesení námietky.

Pozmeňujúci návrh 243

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Články 6 a 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Články 6 a 7 sa vypúšťajú. (3) Článok 6 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Vypúšťa sa iba článok 6, pretože už neexistuje komitologický postup.

Pozmeňujúci návrh 244

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 7

Platný text Pozmeňujúci návrh

3 a) Článok 7 sa nahrádza takto:
„Článok 7 „Článok 7

Vykazovanie a koordinácia Vykazovanie a koordinácia

1. Komisia bude v pravidelnom styku 
s výborom vzhľadom na stav aktívnych 
projektov IASB a akýchkoľvek súvisiacich 
dokumentov vydaných zo strany IASB na 
koordináciu stanovísk a na uľahčenie 
diskusií týkajúcich sa schválenia noriem, 
ktoré môžu vyplývať z týchto projektov a 
dokumentov.

1. Komisia pravidelne informuje 
Európsky parlament a Radu o stave 
aktívnych projektov IASB a akýchkoľvek 
súvisiacich dokumentov vydaných zo 
strany IASB na koordináciu stanovísk a na 
uľahčenie diskusií týkajúcich sa schválenia 
noriem, ktoré môžu vyplývať z týchto 
projektov a dokumentov.

2. Komisia včas riadne podá správu 
výboru, ak nezamýšľa navrhnúť schválenie 
noriem.“

2. Komisia včas riadne podá správu 
Európskemu parlamentu a Rade, ak 
nezamýšľa navrhnúť schválenie noriem.“
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Odôvodnenie

Je vhodné zaviesť určité povinnosti podávania správ Parlamentu a Rade v súvislosti 
s prípravou návrhov medzinárodných účtovných noriem. Bolo by to v súlade s požiadavkami 
Parlamentu (Stolojanova správa) a textom schváleným v článku 9 ods. 6a správy Európskej 
poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo o financovaní.

Pozmeňujúci návrh 245

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť smernicu 
2009/110/ES v záujme zohľadnenia 
inflácie, resp. vývoja v oblasti technológií 
a na trhu a s cieľom zabezpečiť 
konvergentné uplatňovanie určitých 
výnimiek stanovených v tejto smernici by 
sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty s cieľom meniť túto smernicu. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

V smernici 2009/110/ES sa v článku 14 
uvádza splnomocnenie Komisie prijať 
opatrenia, ktoré sú potrebné na 
aktualizáciu ustanovení tejto smernice „s 
cieľom zohľadniť infláciu alebo 
technický rozvoj a vývoj trhu“, v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou. V 
prípade, že by sa takéto splnomocnenie 
upravilo na splnomocnenie prijímať 
delegované akty bez ďalších zmien, 
nespĺňalo by požiadavky uvedené v článku 
290 ZFEÚ týkajúce sa potrebného 
špecifikovania cieľov, obsahu a rozsahu 
delegovania právomoci. Keďže Komisia 
splnomocnenie doposiaľ nepoužila, treba 
ho vypustiť.

Odôvodnenie

Týmto PN sa objasňuje, prečo sa splnomocnenie v tejto smernici úplne vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 246

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 2 – bod 1
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Smernica 2009/110/ES
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Článok 14 sa nahrádza takto: (1) Článok 14 sa vypúšťa.

Článok 14
Delegované akty
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14a prijímať delegované akty:
a) ktorými sa táto smernica mení 
v záujme zohľadnenia inflácie, resp. 
vývoja v oblasti technológií a na trhu;
b) ktorými sa mení článok 1 ods. 4 
a 5 s cieľom zabezpečiť konvergentné 
uplatňovanie výnimiek stanovených 
v týchto článkoch.

Odôvodnenie

Splnomocnenie je príliš obsiahle na to, aby bolo primerané pre delegované akty podľa článku 
290 ZFEÚ, a doposiaľ sa nevyužilo. Preto ho treba vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 247

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/110/ES
Článok 14a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Vkladá sa tento článok 14a: vypúšťa sa
„Článok 14a
Vykonávanie delegovania právomocí
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 14 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].



RR\1182187SK.docx 137/499 PE637.548v01-00

SK

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 14 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 14 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. “

Odôvodnenie

Na základe uvedených PN už neexistujú ustanovenia, ktoré oprávňujú Komisiu prijímať 
delegované akty. Preto by sa toto procesné ustanovenie malo vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 248

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 81 – odsek 2 – bod 4
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Smernica 75/324/EHS
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 a článku 10 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 a článku 10 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 249

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 81 – odsek 2 – bod 4
Smernica 75/324/EHS
Článok 10a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 a článku 10 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 a článku 10 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.
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Pozmeňujúci návrh 250

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 83 – odsek 2 – bod 1
Smernica 80/181/EHS
Článok 6a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 6c prijímať delegované akty 
stanovujúce doplnkové označenia.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 6c s 
cieľom doplniť túto smernicu stanovením 
doplnkových označení.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 251

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 83 – odsek 2 – bod 2
Smernica 80/181/EHS
Článok 6c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 252

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 83 – odsek 2 – bod 2
Smernica 80/181/EHS
Článok 6c – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6a nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6a nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 253

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 84 – odsek 2 – bod 1
Smernica 97/67/ES
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 21a prijímať delegované akty, 
ktorými sa prijímajú takéto 
normalizované podmienky.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 21a 
s cieľom doplniť túto smernicu prijatím 
takýchto normalizovaných podmienok.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 254

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 84 – odsek 2 – bod 3



RR\1182187SK.docx 141/499 PE637.548v01-00

SK

Smernica 97/67/ES
Článok 20a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 255

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 86 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2003/2003
Článok 31a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 ods. 4 a článku 31 
ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 ods. 4 a článku 31 
ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
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obdobia.

Odôvodnenie

Na všetky spisy v tejto oblasti politiky by sa malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak ho Rada ani Európsky parlament 
nestiahnu) rovnako ako v prípade predchádzajúcich právnych predpisov. Je to v súlade so 
všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 256

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 88 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2004/10/ES
Článok 3b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3a a článku 5 ods. 2 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3a a článku 5 ods. 2 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 257

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2006/123/ES
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 39a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú spoločné kritériá na 
vymedzenie toho, čo je primerané povahe 
a rozsahu rizika, na účely poistenia alebo 
záruk uvedených v odseku 1 tohto článku.;

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 39a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením spoločných kritérií na 
vymedzenie toho, čo je primerané povahe 
a rozsahu rizika, na účely poistenia alebo 
záruk uvedených v odseku 1 tohto článku.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 258

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2006/123/ES
Článok 36 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 39a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú lehoty stanovené 
v článku 28 a 35.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 39a 
s cieľom doplniť túto smernicu určením 
lehoty stanovenej v článku 28 a 35.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 259

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2006/123/ES
Článok 39a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 23 ods. 4 a článku 36 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 23 ods. 4 a článku 36 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
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Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 260

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2006/123/ES
Článok 39a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 23 ods. 4 a článku 36 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 23 ods. 4 a článku 36 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 261

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 1 – druhá zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- meniť prílohy k tomuto nariadeniu 
v určitých prípadoch, 

– meniť prílohy k tomuto nariadeniu, 
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Odôvodnenie

Týmto PN sa objasňuje, že prílohy sa vždy menia delegovanými aktmi (v súlade s novým 
znením článku 131 nariadenia (ES) č. 1907/2006).

Pozmeňujúci návrh 262

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 131a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú testovacie metódy.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 131a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením testovacích metód.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 263

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 41 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„7. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 131a po konzultácii s agentúrou 
prijímať delegované akty o zmene 
percentuálneho podielu vybraných 
dokumentácií a o zmene alebo zahrnutí 
ďalších kritérií do odseku 5.“

„7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 131a 
po konzultácii s agentúrou s cieľom 
zmeniť toto nariadenie zmenením 
percentuálneho podielu vybraných 
dokumentácií a aktualizáciou alebo 
zahrnutím ďalších kritérií v odseku 5.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).
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Pozmeňujúci návrh 264

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 73 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

4a) V článku 73 sa odsek 2 nahrádza 
takto: 

2. Konečné rozhodnutie sa prijme v 
súlade s postupom uvedeným v článku 133 
ods. 4. Komisia zašle návrh zmeny a 
doplnenia členským štátom najmenej 45 
dní pred hlasovaním.

„2. Komisia je splnomocnená prijať 
delegovaný akt v súlade s článkom 131a s 
cieľom doplniť toto nariadenie konečným 
rozhodnutím o zmene prílohy XVII.“

Odôvodnenie

Zmena odseku 2 s cieľom zosúladiť opatrenie s delegovanými aktmi (nemôže sa uvádzať 
odkaz na článok 133 ods. 4 (regulačný postup s kontrolou), pretože sa z aktu vypustí.)

Pozmeňujúci návrh 265

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 131a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 131a „Článok 131a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 
ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 
1 a 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 
ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 
1 a 2, článku 73 ods. 2, článku 131 
a článku 138 ods. 9 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
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predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, 
článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, 
článku 131 a článku 138 ods. 9 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, 
článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, 
článku 73 ods. 2, článku 131 a článku 138 
ods. 9 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, 
článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, 
článku 131 a článku 138 ods. 9 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, 
článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, 
článku 73 ods. 2, článku 131 a článku 138 
ods. 9 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

_____________________ _____________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 266

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 94 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/48/ES
Článok 46a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 46 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 46 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 267

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 94 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/48/ES
Článok 46a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 46 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 46 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
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aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 268

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 97 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2009/125/ES
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať takéto delegované 
akty.

Komisia je splnomocnená prijímať takéto 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
doplnením tejto smernice.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 269

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 97 – odsek 2 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2009/125/ES
Článok 15 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„10. Delegovaný akt určujúci 
požiadavky na ekodizajn v prípade potreby 
obsahuje ustanovenia o vyrovnaní rôznych 
environmentálnych aspektov.“

„10. Delegovaný akt určujúci 
požiadavky na ekodizajn v prípade potreby 
obsahuje ustanovenia o vyrovnaní rôznych 
environmentálnych aspektov. Komisia je 
splnomocnená prijímať takéto delegované 
akty v súlade s článkom 18a doplnením 
tejto smernice.“
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 270

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 97 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/125/ES
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a tieto opatrenia prijímať 
prostredníctvom delegovaných aktov.“

„Komisia je splnomocnená prijímať takéto 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
doplnením tejto smernice.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 271

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 97 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/125/ES
Článok 18a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 ods. 1 a článku 16 
ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 ods. 1 a článku 16 
ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 272

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 661/2009
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 14 „Článok 14

Delegované právomoci Delegované právomoci

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14a prijímať delegované akty 
so zreteľom na technický pokrok, pokiaľ 
ide o:

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 14a 
s cieľom zmeniť toto nariadenie so 
zreteľom na technický pokrok tým, že sa 
stanovia:

a) opatrenia na zmenu a doplnenie 
limitných hodnôt valivého odporu a hluku 
valenia ustanovených v častiach B a C 
prílohy II v rozsahu potrebnom 
v dôsledku zmien v skúšobných postupoch 
a bez toho, aby došlo k zníženiu ochrany 
životného prostredia;
b) opatrenia na zmenu a doplnenie 
prílohy IV, aby táto zahŕňala predpisy 
EHK OSN, ktoré sú záväzné podľa 
článku 4 ods. 4 rozhodnutia 97/836/ES.
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 14a 
s cieľom zmeniť toto nariadenie so 
zreteľom na technický pokrok tým, že sa 
stanovia:

a) podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a technických 
požiadaviek na typové schvaľovanie 
motorových vozidiel, ich prípojných 
vozidiel a komponentov a samostatných 
technických jednotiek so zreteľom na 
ustanovenia článkov 5 až 12;

a) podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a technických 
požiadaviek na typové schvaľovanie 
motorových vozidiel, ich prípojných 
vozidiel a komponentov a samostatných 
technických jednotiek so zreteľom na 
ustanovenia článkov 5 až 12;

b) podrobné pravidlá týkajúce sa b) podrobné pravidlá týkajúce sa 
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osobitných bezpečnostných požiadaviek 
pre vozidlá určené na cestnú prepravu 
nebezpečného nákladu v členských štátoch 
alebo medzi nimi, zohľadňujúc predpis 
EHK OSN č. 105;

osobitných bezpečnostných požiadaviek 
pre vozidlá určené na cestnú prepravu 
nebezpečného nákladu v členských štátoch 
alebo medzi nimi, zohľadňujúc predpis 
EHK OSN č. 105;

c) presnejšie vymedzenie fyzikálnych 
vlastností a výkonnostných požiadaviek, 
ktoré musí pneumatika spĺňať, aby bola 
definovaná ako „pneumatika na špeciálne 
použitie“, „špeciálna terénna pneumatika“, 
„zosilnená pneumatika“, „pneumatika na 
mimoriadne zaťaženie“, „pneumatika pre 
jazdu na snehu“, „rezervná pneumatika na 
dočasné použitie typu T“ alebo „trakčná 
pneumatika“ v súlade s článkom 3 druhým 
odsekom bodmi 8 až 13;

c) presnejšie vymedzenie fyzikálnych 
vlastností a výkonnostných požiadaviek, 
ktoré musí pneumatika spĺňať, aby bola 
definovaná ako „pneumatika na špeciálne 
použitie“, „špeciálna terénna pneumatika“, 
„zosilnená pneumatika“, „pneumatika na 
mimoriadne zaťaženie“, „pneumatika pre 
jazdu na snehu“, „rezervná pneumatika na 
dočasné použitie typu T“ alebo „trakčná 
pneumatika“ v súlade s článkom 3 druhým 
odsekom bodmi 8 až 13;

d) opatrenia na zmenu a doplnenie 
limitných hodnôt valivého odporu a hluku 
valenia ustanovených v častiach B a C 
prílohy II v rozsahu potrebnom 
v dôsledku zmien v skúšobných postupoch 
a bez toho, aby došlo k zníženiu ochrany 
životného prostredia;
e) podrobné predpisy týkajúce sa 
postupu merania hladiny hluku uvedené 
v časti C bode 1 prílohy II;

e) podrobné predpisy týkajúce sa 
postupu merania hladiny hluku uvedené 
v časti C bode 1 prílohy II;

f) opatrenia na zmenu a doplnenie 
prílohy IV, aby táto zahŕňala predpisy 
EHK OSN, ktoré sú záväzné podľa 
článku 4 ods. 4 rozhodnutia 97/836/ES;
g) podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a technických 
požiadaviek na typové schvaľovanie 
motorových vozidiel, ich prípojných 
vozidiel a komponentov a samostatných 
technických jednotiek so zreteľom na 
ustanovenia článkov 5 až 12;

g) podrobné pravidlá týkajúce sa 
osobitných postupov, skúšok a technických 
požiadaviek na typové schvaľovanie 
motorových vozidiel, ich prípojných 
vozidiel a komponentov a samostatných 
technických jednotiek so zreteľom na 
ustanovenia článkov 5 až 12;

h) opatrenia na vylúčenie určitých 
vozidiel alebo triedy vozidiel kategórií M2, 
M3, N2 a N3 z povinnosti inštalovať 
zdokonalené systémy uvedené v článku 10, 
ak sa v nadväznosti na analýzu nákladov 
a prínosov a pri zohľadnení všetkých 
relevantných bezpečnostných aspektov 
preukáže, že inštalácia týchto systémov nie 
je primeraná pre dotknuté vozidlá alebo 

h) opatrenia na vylúčenie určitých 
vozidiel alebo triedy vozidiel kategórií M2, 
M3, N2 a N3 z povinnosti inštalovať 
zdokonalené systémy uvedené v článku 10, 
ak sa v nadväznosti na analýzu nákladov 
a prínosov a pri zohľadnení všetkých 
relevantných bezpečnostných aspektov 
preukáže, že inštalácia týchto systémov nie 
je primeraná pre dotknuté vozidlá alebo 
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triedy vozidiel; triedy vozidiel;

i) ostatné opatrenia potrebné na 
uplatňovanie tohto nariadenia.“

i) ostatné opatrenia potrebné na 
uplatňovanie tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 273

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 661/2009
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3“) 
zodpovedá odkazu „Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2“ návrhu Komisie. Tento 
rozpor je spôsobený nesprávnym číslovaním (príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2 je 
uvedený dvakrát) v návrhu Komisie.)

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 274

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3
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Nariadenie (ES) č. 661/2009
Článok 14a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 14 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku článku 14 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3“) 
zodpovedá odkazu „Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2“ návrhu Komisie. Tento 
rozpor je spôsobený nesprávnym číslovaním (príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 2 je 
uvedený dvakrát) v návrhu Komisie.)

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 275

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 1 – zarážka 8 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- doplniť toto nariadenie 
povoľovaním výnimiek zo zákazu 
testovania na zvieratách v prípade, že sa 
vyskytne závažné riziko, pokiaľ ide 
o bezpečnosť existujúcich kozmetických 
zložiek.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 276

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania príslušných ustanovení 
nariadenia (ES) č. 1223/2009 v súvislosti 
s výnimkami zo zákazu testovania na 
zvieratách by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci na účely 
prijímania rozhodnutí, ktorými sa 
povoľujú výnimky zo zákazu testovania 
na zvieratách. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 277

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Opatrenia uvedené v šiestom pododseku 
sa prijímajú prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 32 ods. 2.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 31a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
povoľovaním výnimiek uvedených 
v šiestom pododseku.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 278

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovuje zoznam spoločných 
kritérií pre tvrdenia, ktoré sa budú môcť 
použiť v súvislosti s kozmetickými 
výrobkami, a to po konzultácii s VVBS 
alebo inými príslušnými orgánmi a pri 
zohľadnení ustanovení smernice 
2005/29/ES.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 31a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením zoznamu spoločných kritérií 
pre tvrdenia, ktoré sa budú môcť použiť 
v súvislosti s kozmetickými výrobkami, 
a to po konzultácii s VVBS alebo inými 
príslušnými orgánmi a pri zohľadnení 
ustanovení smernice 2005/29/ES.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 279

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 31a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 31a „Článok 31a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 
8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, 
článku 16 ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 
a článku 31 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 
8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, 
článku 16 ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, 
článku 20 ods. 2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
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Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 
14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 
ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 a článku 31 
ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 
14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 
ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, článku 20 ods. 
2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 
14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 
ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 a článku 31 
ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 
14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 
ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, článku 20 ods. 
2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

_____________________ _____________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 280

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 102 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (EHS) č. 3922/91
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 11 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 11 ods. 1 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 281

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť smernicu 97/70/ES 
vývoju medzinárodného práva by sa 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty s cieľom meniť túto smernicu na účely 
uplatnenia následných zmien protokolu 
Torremolinos. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 

S cieľom prispôsobiť smernicu 97/70/ES 
vývoju medzinárodného práva by sa mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy 
s cieľom meniť túto smernicu na účely 
uplatnenia následných zmien protokolu 
Torremolinos a doplniť ju prijímaním 
ustanovení na harmonizovaný výklad tých 
ustanovení prílohy k protokolu 
Torremolinos, ktoré boli ponechané na 
uváženie správam jednotlivých zmluvných 
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stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

strán.

S cieľom zabezpečiť ochranu noriem 
Únie by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť 
túto smernicu na účely vylúčenia 
akejkoľvek zmeny protokolu 
Torremolinos z rozsahu jej pôsobnosti, ak 
na základe hodnotenia Komisie existuje 
očividné riziko, že takáto medzinárodná 
zmena bude mať za následok zníženie 
úrovne námornej bezpečnosti, 
zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo 
ochrany životných a pracovných 
podmienok na palubách lodí stanovených 
v právnych predpisoch Únie v oblasti 
námornej dopravy, alebo že takáto zmena 
bude nezlučiteľná s týmito právnymi 
predpismi.
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. 
Európsky parlament a Rada dostávajú 
najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci návrh 282

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania smernice 97/70/ES by sa 
mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci na prijatie ustanovení 
potrebných na harmonizovaný výklad tých 
ustanovení prílohy k protokolu 
Torremolinos, ktoré boli ponechané na 
uváženie správam jednotlivých zmluvných 
strán, pokiaľ je to nevyhnutné na ich 
dôsledné vykonávanie v Únii. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 283

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 1
Smernica 97/70/ES
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže stanoviť 
harmonizovaný výklad tých ustanovení 
prílohy k protokolu Torremolinos, ktoré 
boli ponechané na uváženie správam 
jednotlivých zmluvných strán, pokiaľ je to 
nevyhnutné na ich dôsledné vykonávanie 
v Únii, prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 9 ods. 
2.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 8a na 
doplnenie tejto smernice s cieľom stanoviť 
harmonizovaný výklad tých ustanovení 
prílohy k protokolu Torremolinos, ktoré 
boli ponechané na uváženie správam 
jednotlivých zmluvných strán.

Pozmeňujúci návrh 284

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 1
Smernica 97/70/ES
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zmeny medzinárodného nástroja 
uvedeného v článku 2 ods. 4 sa môžu 
vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice podľa článku 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 2099/2002*.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 8a na 
zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť 
z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek 
zmenu medzinárodného nástroja 
uvedeného v článku 2 ods. 4, ak na 
základe hodnotenia Komisie existuje 
očividné riziko, že táto medzinárodná 
zmena by znížila úroveň námornej 
bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu 
z lodí alebo ochrany životných a 
pracovných podmienok na palubách lodí 
stanovených v právnych predpisoch Únie 
v oblasti námornej dopravy alebo by bola 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 285

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 286

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 ods. 1 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 287

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 288

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť ochranu noriem 
Únie by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy na zmenu tejto 
smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej 
pôsobnosti akúkoľvek zmenu dohovoru 
Marpol 73/78, ak na základe hodnotenia 
Komisie existuje očividné riziko, že táto 
medzinárodná zmena by znížila úroveň 
námornej bezpečnosti, zabraňovania 
znečisťovaniu z lodí alebo ochrany 
životných a pracovných podmienok na 
palubách lodí stanovených v právnych 
predpisoch Únie v oblasti námornej 
dopravy alebo by bola nezlučiteľná 
s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 289

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2000/59/ES
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 290

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2000/59/ES
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zmeny medzinárodných nástrojov 
uvedených v článku 2 sa môžu vylúčiť 
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa 
článku 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002*.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť 
z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek zmenu 
medzinárodných nástrojov uvedených v 
článku 2, ak na základe hodnotenia 
Komisie existuje očividné riziko, že táto 
medzinárodná zmena by znížila úroveň 
námornej bezpečnosti, zabraňovania 
znečisťovaniu z lodí alebo ochrany 
životných a pracovných podmienok na 
palubách lodí stanovených v právnych 
predpisoch Únie v oblasti námornej 
dopravy alebo by bola nezlučiteľná s 
týmito právnymi predpismi.

____________________
* Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 
z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje 
Výbor pre bezpečnosť na mori a pre 
zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) 
a menia a dopĺňajú sa nariadenia 
o námornej bezpečnosti a zabránení 
znečisťovania z lodí (Ú. v. ES L 324, 
29.11.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 291

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť ochranu noriem 
Únie by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy na zmenu tejto 
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smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej 
pôsobnosti akúkoľvek zmenu 
medzinárodných nástrojov uvedených 
v článku 3 tejto smernice, ak na základe 
hodnotenia Komisie existuje očividné 
riziko, že táto medzinárodná zmena by 
znížila úroveň námornej bezpečnosti, 
zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo 
ochrany životných a pracovných 
podmienok na palubách lodí stanovených 
v právnych predpisoch Únie v oblasti 
námornej dopravy alebo by bola 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 292

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2001/96/ES
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmeny medzinárodných nástrojov 
uvedených v článku 3 sa môžu vylúčiť 
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa 
článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 15a 
na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť 
z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek 
zmenu medzinárodných nástrojov 
uvedených v článku 3, ak na základe 
hodnotenia Komisie existuje očividné 
riziko, že táto medzinárodná zmena by 
znížila úroveň námornej bezpečnosti, 
zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo 
ochrany životných a pracovných 
podmienok na palubách lodí stanovených 
v právnych predpisoch Únie v oblasti 
námornej dopravy alebo by bola 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 293

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2001/96/ES
Článok 15 – poznámka pod čiarou
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nesprávny odkaz.

Pozmeňujúci návrh 294

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2001/96/ES
Článok 15a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 295

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 111 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 782/2003
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 8a prijímať v prípade potreby 
delegované akty týkajúce sa stanovenia 
harmonizovaného režimu prehliadok 
a udeľovania osvedčení pre niektoré lode 
uvedené v písmene b) tohto odseku.“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
v prípade potreby delegované akty 
v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením 
harmonizovaného režimu prehliadok 
a udeľovania osvedčení pre niektoré lode 
uvedené v písmene b) prvého pododseku 
tohto odseku.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 296

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 111 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 782/2003
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 1 a článku 8 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 1 a článku 8 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 297

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 112 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2004/52/ES
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Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 4a prijímať delegované akty 
týkajúce sa definície Európskej služby 
elektronického výberu mýta. Tieto akty sa 
prijmú len vtedy, keď na základe 
posúdenia príslušných štúdií existujú 
všetky predpoklady na to, aby bola 
interoperabilita funkčná zo všetkých 
hľadísk vrátane technických, právnych 
a komerčných podmienok.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 4a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
vymedzením Európskej služby 
elektronického výberu mýta. Tieto akty sa 
prijmú len vtedy, keď na základe 
posúdenia príslušných štúdií existujú 
všetky predpoklady na to, aby bola 
interoperabilita funkčná zo všetkých 
hľadísk vrátane technických, právnych 
a komerčných podmienok.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 298

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 112 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2004/52/ES
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 4a prijímať delegované akty 
týkajúce sa technických rozhodnutí 
v súvislosti s realizáciou Európskej služby 
elektronického výberu mýta.

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 4a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
prijímaním technických rozhodnutí 
v súvislosti s realizáciou Európskej služby 
elektronického výberu mýta.

Pozmeňujúci návrh 299

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 112 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2004/52/ES
Článok 4a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2, 4 a 5 sa Komisii 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2, 4 a 5 sa Komisii 
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udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 300

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 113 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2004/54/ES
Článok 16a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).



PE637.548v01-00 170/499 RR\1182187SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 301

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 725/2004 vývoju medzinárodného práva 
by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty s cieľom meniť toto nariadenie na 
účely začlenenia určitých zmien 
medzinárodných nástrojov. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 725/2004 vývoju medzinárodného práva 
by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť toto 
nariadenie na účely začlenenia určitých 
zmien medzinárodných nástrojov a doplniť 
ho na účely stanovenia harmonizovaných 
postupov na uplatňovanie záväzných 
ustanovení kódexu ISPS bez toho, aby sa 
rozširoval rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 302

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 725/2004 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci na vymedzenie 
harmonizovaných postupov na 
uplatňovanie záväzných ustanovení 
kódexu ISPS bez toho, aby rozširovala 

vypúšťa sa
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rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh 303

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 725/2004
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vymedzí harmonizované 
postupy na uplatňovanie záväzných 
ustanovení kódexu ISPS bez toho, aby 
rozširovala rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom podľa článku 
11 ods. 2.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
na doplnenie tohto nariadenia s cieľom 
stanoviť harmonizované postupy na 
uplatňovanie záväzných ustanovení kódexu 
ISPS bez toho, aby rozširovala rozsah 
pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 304

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 725/2004
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 305

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 117 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 868/2004
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14a prijímať delegované akty 
týkajúce sa podrobnej metodológie 
určovania existencie nekalých cenových 
praktík. Táto metodológia bude okrem 
iného obsahovať spôsob posudzovania 
normálnej cenotvorby orientovanej na 
hospodársku súťaž, skutočných nákladov 
a primeraného ziskového rozpätia 
v špecifickom kontexte sektoru leteckej 
dopravy.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 14a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením podrobnej metodológie 
určovania existencie nekalých cenových 
praktík. Táto metodológia bude okrem 
iného obsahovať spôsob posudzovania 
normálnej cenotvorby orientovanej na 
hospodársku súťaž, skutočných nákladov 
a primeraného ziskového rozpätia 
v špecifickom kontexte sektoru leteckej 
dopravy.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 306

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 117 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 868/2004
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
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Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 307

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 121 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2006/126/ES
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 8a prijímať v prípade potreby 
delegované akty týkajúce sa požiadaviek 
na mikročip uvedený v prílohe I. Tieto 
požiadavky stanovia typové schválenie ES, 
ktoré sa udelí iba po preukázaní schopnosti 
odolať pokusom o neoprávnené zásahy do 
údajov alebo o ich zmeny.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 8a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením požiadaviek na mikročip 
uvedený v prílohe I. Tieto požiadavky 
stanovia typové schválenie ES, ktoré sa 
udelí iba po preukázaní schopnosti odolať 
pokusom o neoprávnené zásahy do údajov 
alebo o ich zmeny.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 308

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 121 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2006/126/ES
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 8a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú príslušné 

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 8a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením príslušných špecifikácií 
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špecifikácie zamerané proti podvodom. zameraných proti podvodom.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 309

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 121 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2006/126/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 2 a 3, článku 3 
ods. 2 a článku 8 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 2 a 3, článku 3 
ods. 2 a článku 8 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 310

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2007/59/ES
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty, 

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 31a 
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ktorými sa na základe návrhu, ktorý 
pripravila agentúra, stanovuje vzor 
Spoločenstva pre preukaz, osvedčenie 
a overenú kópiu osvedčenia, pričom určí aj 
ich vonkajšiu podobu, a to pri zohľadnení 
opatrení zameraných proti podvodom.

s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením na základe návrhu, ktorý 
pripravila agentúra, vzoru Spoločenstva pre 
preukaz, osvedčenie a overenú kópiu 
osvedčenia, pričom určí aj ich vonkajšiu 
podobu, a to pri zohľadnení opatrení 
zameraných proti podvodom.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 311

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2007/59/ES
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty, 
ktorými sa na základe odporúčania 
agentúry stanovujú kódy Spoločenstva pre 
rôzne typy v kategóriách A a B podľa 
odseku 3 tohto článku. ;

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 31a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením kódov Spoločenstva na 
základe odporúčania agentúry pre rôzne 
typy v kategóriách A a B podľa odseku 3 
tohto článku.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 312

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2007/59/ES
Článok 22 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je na tento účel splnomocnená 
v súlade s článkom 31a prijímať 
delegované akty, ktorými sa na základe 
návrhu, ktorý vypracuje agentúra, 
stanovujú základné parametre registrov, 
ktoré je potrebné vytvoriť, ako napr. aké 

„Komisia je na tento účel splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 31a s cieľom doplniť túto 
smernicu na základe návrhu, ktorý 
vypracuje agentúra, stanovením 
základných parametrov registrov, ktoré je 
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údaje sa majú ukladať, ich formát 
a protokol o výmene informácií, prístupové 
práva, lehota uchovávania údajov 
a postupy pri vyhlásení konkurzu.“

potrebné vytvoriť, ako napr. aké údaje sa 
majú ukladať, ich formát a protokol 
o výmene informácií, prístupové práva, 
lehota uchovávania údajov a postupy pri 
vyhlásení konkurzu.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 313

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2007/59/ES
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú tieto kritériá.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 31a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením týchto kritérií.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 314

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2007/59/ES
Článok 25 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výber skúšajúcich a skúšok môže 
podliehať kritériám Únie. Komisia je na 
tento účel splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty, 
ktorými sa na základe návrhu, ktorý 
vypracuje agentúra, stanovujú tieto 
kritériá Únie.

Výber skúšajúcich a skúšok môže 
podliehať kritériám Únie. Komisia je na 
tento účel splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 31a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením týchto kritérií Únie na základe 
návrhu, ktorý vypracuje agentúra.
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 315

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 6
Smernica 2007/59/ES
Článok 31a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 22 ods. 
4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 5, 
článku 31 ods. 1 a článku 34 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 22 ods. 
4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 5, 
článku 31 ods. 1 a článku 34 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 316

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 8
Smernica 2007/59/ES
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty 
stanovujúce technické a prevádzkové 

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 31a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením technických a prevádzkových 
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špecifikácie takejto čipovej karty.“ špecifikácií takejto čipovej karty.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 317

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 124 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1371/2007
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení uvedených v odseku 
2, 10 a 12.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
prijímaním opatrení uvedených 
v článkoch 2, 10 a 12.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 318

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 124 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1371/2007
Článok 34a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 33 a článku 34 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 33 a článku 34 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 



RR\1182187SK.docx 179/499 PE637.548v01-00

SK

každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 319

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 126 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2008/96/ES
Článok 7 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 12a prijímať delegované akty 
o určení spoločných kritérií, na základe 
ktorých sa podávajú správy o závažnosti 
nehody vrátane počtu úmrtí a zranených 
osôb.“

„1a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 12a 
s cieľom doplniť túto smernicu určením 
spoločných kritérií, na základe ktorých sa 
podávajú správy o závažnosti nehody 
vrátane počtu úmrtí a zranených osôb.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 320

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 126 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2008/96/ES
Článok 12a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 1a a článku 12 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 1a a článku 12 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
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voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 321

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 127 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 300/2008
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
stanovujúce určité prvky spoločných 
základných noriem.“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením určitých prvkov spoločných 
základných noriem.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 322

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 127 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 300/2008
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
stanovujúce kritériá s cieľom umožniť 
členským štátom výnimku zo spoločných 
základných noriem uvedených v odseku 1 
a prijať alternatívne opatrenia 
bezpečnostnej ochrany, ktoré poskytnú 
primeraný stupeň ochrany vzhľadom na 
posúdenie miestneho rizika. Takéto 
alternatívne opatrenia musia byť 
odôvodnené vzhľadom na veľkosť lietadla 

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením kritérií s cieľom umožniť 
členským štátom výnimku zo spoločných 
základných noriem uvedených v odseku 1 
a prijať alternatívne opatrenia 
bezpečnostnej ochrany, ktoré poskytnú 
primeraný stupeň ochrany vzhľadom na 
posúdenie miestneho rizika. Takéto 
alternatívne opatrenia musia byť 
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alebo vzhľadom na povahu, rozsah alebo 
frekvenciu prevádzky alebo iných 
príslušných činností.

odôvodnené vzhľadom na veľkosť lietadla 
alebo vzhľadom na povahu, rozsah alebo 
frekvenciu prevádzky alebo iných 
príslušných činností.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 323

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 127 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 300/2008
Článok 18a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 11 
ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 11 
ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 324

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť ochranu noriem 
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Únie by sa mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy na zmenu tejto 
smernice s cieľom vylúčiť z rozsahu jej 
pôsobnosti akúkoľvek zmenu Kódexu 
IMO o vyšetrovaní námorných nehôd 
a mimoriadnych udalostí, ak na základe 
hodnotenia Komisie existuje očividné 
riziko, že táto medzinárodná zmena by 
znížila úroveň námornej bezpečnosti, 
zabraňovania znečisťovaniu z lodí alebo 
ochrany životných a pracovných 
podmienok na palubách lodí stanovených 
v právnych predpisoch Únie v oblasti 
námornej dopravy alebo by bola 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 325

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2009/18/ES
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia spoločnej metodiky 
vyšetrovania námorných nehôd 
a mimoriadnych udalostí, a to pri 
zohľadnení akýchkoľvek relevantných 
záverov vyvodených z bezpečnostných 
vyšetrovaní.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením spoločnej metodiky 
vyšetrovania námorných nehôd 
a mimoriadnych udalostí, a to pri 
zohľadnení akýchkoľvek relevantných 
záverov vyvodených z bezpečnostných 
vyšetrovaní.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 326

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/18/ES
Článok 18a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 4 a článku 20 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 4 a článku 20 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 327

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2009/18/ES
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Podľa článku 5 nariadenia (ES) 
č. 2099/2002 možno zmeny Kódexu IMO 
o vyšetrovaní námorných nehôd 
a mimoriadnych udalostí vylúčiť z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť 
z rozsahu jej pôsobnosti akúkoľvek 
zmenu Kódexu IMO o vyšetrovaní 
námorných nehôd a mimoriadnych 
udalostí, ak na základe hodnotenia 
Komisie existuje očividné riziko, že táto 
medzinárodná zmena by znížila úroveň 
námornej bezpečnosti, zabraňovania 
znečisťovaniu z lodí alebo ochrany 
životných a pracovných podmienok na 
palubách lodí stanovených v právnych 
predpisoch Únie v oblasti námornej 
dopravy alebo by bola nezlučiteľná s 
týmito právnymi predpismi.
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Pozmeňujúci návrh 328

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 130 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/33/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 329

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 133 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – odsek 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovuje zoznam kategórií, 
druhov a úrovne závažnosti porušení 
pravidiel Únie, ktoré môžu, popri tých, 
ktoré sú stanovené v prílohe IV, viesť 
k strate bezúhonnosti. Pri stanovovaní 
priorít pre kontroly podľa článku 12 ods. 1 
členské štáty zohľadnia informácie 
o týchto porušeniach vrátane informácií, 

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením zoznamu kategórií, druhov 
a úrovne závažnosti porušení pravidiel 
Únie, ktoré môžu, popri tých, ktoré sú 
stanovené v prílohe IV, viesť k strate 
bezúhonnosti. Pri stanovovaní priorít pre 
kontroly podľa článku 12 ods. 1 členské 
štáty zohľadnia informácie o týchto 
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ktoré im doručia iné členské štáty.“ porušeniach vrátane informácií, ktoré im 
doručia iné členské štáty.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 330

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 133 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 24a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 a článku 8 ods. 9 
sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 a článku 8 ods. 9 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 331

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 134 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 5 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 5 
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ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 332

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25a prijímať delegované akty 
týkajúce sa postupov na oznamovanie 
mien takýchto dopravcov a miest prípojov 
na trase kompetentným orgánom 
príslušných členských štátov.“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením postupov na oznamovanie mien 
takýchto dopravcov a miest prípojov na 
trase kompetentným orgánom príslušných 
členských štátov.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 333

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25a prijímať delegované akty 
týkajúce sa formátu osvedčení.“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením formátu osvedčení.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 334

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25a prijímať delegované akty 
týkajúce sa formátu povolení.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením formátu povolení.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 335

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25a prijímať delegované akty 
týkajúce sa formátu žiadostí.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením formátu žiadostí.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).
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Pozmeňujúci návrh 336

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25a prijímať delegované akty 
týkajúce sa formátu jazdných listov, 
formátu knihy jazdných listov a spôsobu 
ich používania.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením formátu jazdných listov, 
formátu knihy jazdných listov a spôsobu 
ich používania.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 337

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3 
a 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 
12 ods. 5 a článku 28 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3 
a 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 
12 ods. 5 a článku 28 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 338

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25a prijímať delegované akty 
týkajúce sa formátu tabuľky, ktorá sa 
použije na oznámenie štatistiky podľa 
odseku 2.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením formátu tabuľky, ktorá sa 
použije na oznámenie štatistiky podľa 
odseku 2.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 339

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 136 – odsek 2 – bod 1
Smernica 89/108/EHS
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú kritériá čistoty, ktoré 
musia spĺňať tieto kryogénne médiá.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením kritérií čistoty, ktoré musia 
spĺňať tieto kryogénne médiá.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 340

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť XII – bod 136 – odsek 2 – bod 2
Smernica 89/108/EHS
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať postupy na odber 
vzoriek hlboko zmrazených potravín a na 
sledovanie ich teploty a teplôt 
v prepravných prostriedkoch a úložných 
a skladovacích priestoroch.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovovaním postupov na odber vzoriek 
hlboko zmrazených potravín a na 
sledovanie ich teploty a teplôt 
v prepravných prostriedkoch a úložných 
a skladovacích priestoroch.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 341

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 136 – odsek 2 – bod 3
Smernica 89/108/EHS
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 4 a 11 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 4 a 11 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 342

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 137 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
1999/2/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
túto smernicu v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie verejného zdravia a doplniť 
túto smernicu, pokiaľ ide o výnimky 
týkajúce sa maximálnej dávky ožiarenia 
potravín a doplňujúce požiadavky týkajúce 
sa zariadení. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
1999/2/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
túto smernicu v rozsahu potrebnom na 
zabezpečenie verejného zdravia a doplniť 
túto smernicu, pokiaľ ide o výnimky 
týkajúce sa maximálnej dávky ožiarenia 
potravín a doplňujúce požiadavky týkajúce 
sa zariadení. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 343

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 137 – odsek 2 – bod 1
Smernica 1999/2/ES
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktorými sa umožňujú výnimky z odseku 1, 
a to pri zohľadnení dostupných vedeckých 
poznatkov a príslušných a príslušných 
medzinárodných noriem.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
a umožniť výnimky z odseku 1, a to pri 
zohľadnení dostupných vedeckých 
poznatkov a príslušných medzinárodných 
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noriem.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 344

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 137 – odsek 2 – bod 2
Smernica 1999/2/ES
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty 
týkajúce sa doplnkovej požiadavky 
uvedenej v prvom pododseku prvej zarážke 
tohto článku, a to pri zohľadnení 
požiadaviek, pokiaľ ide o účinnosť 
a bezpečnosť použitého spôsobu úpravy, 
a súvisiacej so správnou hygienickou 
praxou v oblasti spracovania potravín.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 11a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením pravidiel týkajúcich sa 
doplnkovej požiadavky uvedenej v prvom 
pododseku prvej zarážke tohto článku, a to 
pri zohľadnení požiadaviek, pokiaľ ide 
o účinnosť a bezpečnosť použitého 
spôsobu úpravy, a súvisiacej so správnou 
hygienickou praxou v oblasti spracovania 
potravín.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 345

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 137 – odsek 2 – bod 3
Smernica 1999/2/ES
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 2 
a článku 14 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 2 
a článku 14 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
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právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 346

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 999/2001 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť toto 
nariadenie prostredníctvom:

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 999/2001 by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu 
prostredníctvom:

– schválenia rýchlych testov, – aktualizácie zoznamu povolených 
rýchlych testov,

– zmeny veku hovädzieho dobytka, 
na ktorý sa vzťahujú ročné programy 
monitorovania,

– zmeny veku hovädzieho dobytka, 
na ktorý sa vzťahujú ročné programy 
monitorovania,

– stanovenia kritérií na preukázanie 
zlepšenia epidemiologickej situácie krajiny 
a ich uvedenia v zozname obsiahnutom 
v prílohe,

– aktualizácie zoznamu kritérií na 
preukázanie zlepšenia epidemiologickej 
situácie krajiny,

– rozhodnutia o povolení kŕmenia 
mladých prežúvavcov proteínmi 
pochádzajúcimi z rýb,

– rozhodnutia o povolení kŕmenia 
mladých prežúvavcov proteínmi 
pochádzajúcimi z rýb.
Na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť 
toto nariadenie prostredníctvom:

stanovenia podrobných kritérií na 
udelenie takejto výnimky zo zákazov 

– stanovenia podrobných kritérií na 
udelenie takejto výnimky zo zákazov 
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týkajúcich sa kŕmenia zvierat, týkajúcich sa kŕmenia zvierat,

– rozhodnutia o zavedení miery 
tolerancie pre prítomnosť zanedbateľného 
množstva živočíšnych bielkovín 
v krmivách spôsobeného náhodnou 
kontamináciou, ktorej sa technicky nedá 
vyhnúť,

– rozhodnutia o zavedení miery 
tolerancie pre prítomnosť zanedbateľného 
množstva živočíšnych bielkovín 
v krmivách spôsobeného náhodnou 
kontamináciou, ktorej sa technicky nedá 
vyhnúť,

– rozhodnutia o veku, – rozhodnutia o veku,

– stanovenia pravidiel na výnimky 
z požiadavky na odstránenie 
a zlikvidovanie špecifického rizikového 
materiálu,

– stanovenia pravidiel na výnimky 
z požiadavky na odstránenie 
a zlikvidovanie špecifického rizikového 
materiálu,

– schválenia výrobných procesov, – schválenia výrobných procesov,

– rozhodnutia o rozšírení určitých 
ustanovení na iné živočíšne druhy,

– rozhodnutia o rozšírení určitých 
ustanovení na iné živočíšne druhy,

– rozhodnutia o rozšírení určitých 
ustanovení na iné produkty živočíšneho 
pôvodu,

– rozhodnutia o rozšírení určitých 
ustanovení na iné produkty živočíšneho 
pôvodu,

– prijatia metódy na potvrdenie BSE 
u oviec a kôz.

– prijatia metódy na potvrdenie BSE 
u oviec a kôz.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnení (t. j. zmena alebo doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 347

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa schvaľujú rýchle testy uvedené 
v druhom pododseku. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 23b 
prijímať delegované akty, ktorými sa mení 
kapitola C bod 4 prílohy X v záujme 
aktualizácie tam uvedeného zoznamu.“

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení kapitola C bod 4 prílohy 
X v záujme aktualizácie zoznamu 
povolených rýchlych testov, ktorý je v nej 
uvedený.“
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 348

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa schvaľujú rýchle testy na tento 
účel. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení príloha X na účely 
uvedenia týchto testov.“

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení príloha X v záujme 
uvedenia rýchlych testov povolených na 
daný účel.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 349

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 999/2001

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť členského štátu, ktorý u seba 
preukáže zlepšenie epidemiologickej 
situácie, môže dôjsť k prehodnoteniu 
ročných programov monitorovania tohto 
členského štátu. Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 23b prijímať 
delegované akty:

Na žiadosť členského štátu, ktorý u seba 
preukáže zlepšenie epidemiologickej 
situácie, môže dôjsť k prehodnoteniu 
ročných programov monitorovania tohto 
členského štátu. Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 23b prijímať 
delegované akty, ktorými sa mení 
kapitola A časť I bod 7 prílohy III, 
s cieľom uviesť kritériá, na základe 
ktorých sa hodnotí zlepšenie 
epidemiologickej situácie určitej krajiny 
na účely prehodnotenia programov 
monitorovania.



PE637.548v01-00 196/499 RR\1182187SK.docx

SK

a) ktorými sa stanovujú určité 
kritériá, na základe ktorých sa hodnotí 
zlepšenie epidemiologickej situácie určitej 
krajiny na účely prehodnotenia 
programov monitorovania;
b) ktorými sa mení kapitola A časť I 
bod 7 prílohy III na účely zahrnutia 
kritérií uvedených v písmene a).

(Pozmeňujúci návrh Parlamentu preberá písmená a) a b) z článku 6 ods. 1 druhého 
pododseku v návrhu Komisie.)

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 350

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Na žiadosť členského štátu alebo tretej 
krajiny možno prijať rozhodnutie o udelení 
individuálnej výnimky z obmedzení 
uvedených v tomto odseku v súlade 
s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. 
Každá výnimka musí zohľadňovať 
ustanovenia uvedené v odseku 3 tohto 
článku. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú podrobné kritériá, 
ktoré sa zohľadnia pri poskytnutí tejto 
výnimky.“;

„Na žiadosť členského štátu alebo tretej 
krajiny možno prijať rozhodnutie o udelení 
individuálnej výnimky z obmedzení 
uvedených v tomto odseku v súlade 
s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. 
Každá výnimka musí zohľadňovať 
ustanovenia uvedené v odseku 3 tohto 
článku. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23b 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením podrobných kritérií, ktoré sa 
zohľadnia pri poskytnutí tejto výnimky.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 351

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 999/2001



RR\1182187SK.docx 197/499 PE637.548v01-00

SK

Článok 7 – odsek 4a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4a. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 23b delegované akty 
stanovujúce hraničnú hodnotu 
zanedbateľného množstva živočíšnych 
bielkovín v krmivách spôsobeného 
náhodnou kontamináciou, ktorej sa 
technicky nedá vyhnúť, a to na základe 
priaznivého hodnotenia rizika, ktoré berie 
do úvahy prinajmenšom množstvo, možný 
zdroj nákazy a miesto konečného určenia 
zásielky.“

„4a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23b 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením hraničnej hodnoty 
zanedbateľného množstva živočíšnych 
bielkovín v krmivách spôsobeného 
náhodnou kontamináciou, ktorej sa 
technicky nedá vyhnúť, a to na základe 
priaznivého hodnotenia rizika, ktoré berie 
do úvahy prinajmenšom množstvo, možný 
zdroj nákazy a miesto konečného určenia 
zásielky.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 352

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Špecifický rizikový materiál sa 
odstráni a zlikviduje v súlade s prílohou 
V tohto nariadenia a s nariadením (ES) 
č. 1069/2009. Takýto materiál sa nesmie 
dovážať do Únie. Zoznam špecifického 
rizikového materiálu uvedený v prílohe 
V bude zahŕňať aspoň mozog, miechu, oči 
a mandle hovädzieho dobytka staršieho ako 
12 mesiacov a chrbticu hovädzieho 
dobytka staršieho, než je vek, ktorý určí 
Komisia. Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 23b prijímať 
delegované akty na účely stanovenia tohto 
veku. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení zoznam špecifického 
rizikového materiálu v prílohe V pri 
zohľadnení viacerých kategórií rizík 

„1. Špecifický rizikový materiál sa 
odstráni a zlikviduje v súlade s prílohou 
V tohto nariadenia a s nariadením (ES) 
č. 1069/2009. Takýto materiál sa nesmie 
dovážať do Únie. Zoznam špecifického 
rizikového materiálu uvedený v prílohe 
V bude zahŕňať aspoň mozog, miechu, oči 
a mandle hovädzieho dobytka staršieho ako 
12 mesiacov a chrbticu hovädzieho 
dobytka staršieho, než je vek, ktorý určí 
Komisia. Komisia je splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 23b s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením tohto veku. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení zoznam špecifického 
rizikového materiálu v prílohe V pri 
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stanovených v článku 5 ods. 1 prvom 
pododseku a požiadaviek článku 6 ods. 1a 
a článku 6 ods. 1b písm. b).“;

zohľadnení viacerých kategórií rizík 
stanovených v článku 5 ods. 1 prvom 
pododseku a požiadaviek článku 6 ods. 1a 
a článku 6 ods. 1b písm. b).“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 353

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa schvaľuje alternatívny test 
umožňujúci zistenie BSE pred zabitím 
a ktorým sa mení zoznam v prílohe X. 
Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na 
tkanivá zvierat, ktoré sa podrobili 
alternatívnemu testu za predpokladu, že 
tento test sa uplatňuje na základe 
podmienok uvedených v prílohe V a že 
jeho výsledky sú negatívne.“;

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení príloha X s cieľom 
aktualizovať zoznam povolených 
alternatívnych testov umožňujúci zistenie 
BSE pred zabitím, uvedený v danej 
prílohe. Odsek 1 tohto článku sa 
nevzťahuje na tkanivá zvierat, ktoré sa 
podrobili alternatívnemu testu za 
predpokladu, že tento test sa uplatňuje na 
základe podmienok uvedených v prílohe V 
a že jeho výsledky sú negatívne.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 354

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú pravidlá pre 
výnimky z odsekov 1 až 4 tohto článku so 

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23b s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením pravidiel pre výnimky 
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zreteľom na dátum účinného presadenia 
zákazu kŕmenia stanoveného v článku 7 
ods. 1 alebo, v prípade potreby, pre tretie 
krajiny alebo ich regióny s kontrolovaným 
rizikom BSE so zreteľom na dátum 
účinného presadenia zákazu bielkovín 
z cicavcov v krmive pre prežúvavce na 
účely obmedzenia požiadaviek na 
odstránenie a zlikvidovanie špecifického 
rizikového materiálu pre zvieratá narodené 
pred týmto dátumom v dotknutých 
krajinách alebo regiónoch.“

z odsekov 1 až 4 tohto článku so zreteľom 
na dátum účinného presadenia zákazu 
kŕmenia stanoveného v článku 7 ods. 1 
alebo, v prípade potreby, pre tretie krajiny 
alebo ich regióny s kontrolovaným rizikom 
BSE so zreteľom na dátum účinného 
presadenia zákazu bielkovín z cicavcov 
v krmive pre prežúvavce na účely 
obmedzenia požiadaviek na odstránenie 
a zlikvidovanie špecifického rizikového 
materiálu pre zvieratá narodené pred týmto 
dátumom v dotknutých krajinách alebo 
regiónoch.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 355

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa schvaľujú výrobné procesy, 
ktoré sa použijú na výrobu produktov 
živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe 
VI.“;

„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23b 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
schválením výrobných procesov, ktoré sa 
použijú na výrobu produktov živočíšneho 
pôvodu uvedených v prílohe VI.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 356

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je splnomocnená v súlade „3. Komisia je splnomocnená prijímať 
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s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa dopĺňa toto nariadenie 
rozšírením pôsobnosti odsekov 1 a 2 na iné 
živočíšne druhy.“

delegované akty v súlade s článkom 23b 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
rozšírením pôsobnosti odsekov 1 a 2 na iné 
živočíšne druhy.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 357

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 16 – odsek 7 – veta 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty, 
ktorými sa dopĺňa toto nariadenie 
rozšírením pôsobnosti odsekov 1 až 6 na 
iné produkty živočíšneho pôvodu.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23b 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
rozšírením pôsobnosti odsekov 1 až 6 na 
iné produkty živočíšneho pôvodu.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 358

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 20 – odsek 2 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23b prijímať delegované akty 
stanovujúce metódy na potvrdenie BSE 
u oviec a kôz.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23b 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením metód na potvrdenie BSE 
u oviec a kôz.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).
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Pozmeňujúci návrh 359

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 23b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 1 
a 1b, článku 7 ods. 3, 4 a 4a, článku 8 ods. 
1, 2 a 5, článku 9 ods. 1 a 3, článku 15 ods. 
3, článku 16 ods. 7, článku 20 ods. 2 
a článku 23 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 1 
a 1b, článku 7 ods. 3, 4 a 4a, článku 8 ods. 
1, 2 a 5, článku 9 ods. 1 a 3, článku 15 ods. 
3, článku 16 ods. 7, článku 20 ods. 2 
a článku 23 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Na všetky spisy v tejto oblasti politiky by sa malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak ho Rada ani Európsky parlament 
nestiahnu) rovnako ako v prípade predchádzajúcich právnych predpisov. Je to v súlade so 
všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 360

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
2002/46/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I a II k tejto smernici v záujme ich 
prispôsobenia technickému pokroku 

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
2002/46/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I a II k tejto smernici v záujme ich 
prispôsobenia technickému pokroku 
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a doplniť túto smernicu, pokiaľ ide 
o kritériá čistoty pre látky uvedené 
v prílohe II k tejto smernici a o minimálne 
množstvá vitamínov a minerálov, ktoré 
musia byť prítomné v potravinových 
doplnkoch. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

a doplniť túto smernicu, pokiaľ ide 
o kritériá čistoty pre látky uvedené 
v prílohe II k tejto smernici a o minimálne 
a maximálne množstvá vitamínov 
a minerálov, ktoré musia byť prítomné 
v potravinových doplnkoch. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 361

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania smernice 2002/46/ES by sa 
mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci stanovujúce maximálne 
množstvá vitamínov a minerálov. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 362

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2002/46/ES
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 12a prijímať delegované akty 
týkajúce sa kritérií čistoty pre látky 
uvedené v prílohe II, s výnimkou prípadov, 
keď sa takéto kritériá uplatňujú na základe 
odseku 3.“;

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 12a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením kritérií čistoty pre látky 
uvedené v prílohe II, s výnimkou prípadov, 
keď sa takéto kritériá uplatňujú na základe 
odseku 3.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 363

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2002/46/ES
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 12a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú minimálne množstvá 
vitamínov a minerálov uvedené v odseku 3 
tohto článku.

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 12a s 
cieľom doplniť túto smernicu tým, že 
stanoví:

a) minimálne množstvá vitamínov 
a minerálov uvedené v odseku 3 tohto 
článku; a

Komisia stanoví maximálne množstvá 
vitamínov a minerálov uvedené v odsekoch 
1 a 2 tohto článku prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 13 ods. 2.

b) maximálne množstvá vitamínov 
a minerálov uvedené v odsekoch 1 a 2 
tohto článku.“
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 364

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2002/46/ES
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 12 sa vypúšťa odsek 3. (3) V článku 12 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. S cieľom odstrániť ťažkosti uvedené 
v odseku 1 a zabezpečiť ochranu 
ľudského zdravia je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 12a s cieľom doplniť 
túto smernicu. 
Členský štát, ktorý prijal ochranné 
opatrenia, ich môže v takom prípade 
zachovať v platnosti až do prijatia týchto 
delegovaných aktov.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi. V prípade nedostatočných dôvodov 
na vypustenie článku 12 ods. 3 smernice 2002/46/ES sa navrhuje zachovať obsah tohto 
ustanovenia, ktoré predtým podliehalo regulačnému postupu s kontrolou, a zosúladiť ho s 
delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 365

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2002/46/ES
Článok 12a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 12a „Článok 12a 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 1. Komisii sa udeľuje právomoc 
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prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 5 a článku 5 
ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 
ods. 4 a článku 12 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 2 a 5 a článku 5 ods. 4 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 ods. 4 
a článku 12 ods. 3 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 2 a 5 a článku 5 ods. 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 ods. 4 
a článku 12 ods. 3 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament ani Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
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Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

_______________________ _______________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 366

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania článku 29 druhého odseku 
písm. i) smernice 2002/98/ES by sa mali 
Komisii udeliť vykonávacie právomoci na 
účely stanovenia postupu pre 
oznamovanie závažných nežiaducich 
reakcií a udalostí a spôsob hlásenia. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 367

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2002/98/ES
Článok 27a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 prvom a treťom 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 prvom a treťom 
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odseku sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

odseku sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto s nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 368

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 27 a prijímať delegované akty 
týkajúce sa zmien technických 
požiadaviek stanovených v prílohách I až 
IV na účely ich prispôsobenia technickému 
a vedeckému pokroku.

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 27a 
s cieľom zmeniť technické požiadavky 
stanovené v prílohách I až IV na účely ich 
prispôsobenia technickému a vedeckému 
pokroku.

Ak sa to v prípade technických 
požiadaviek stanovených v prílohách III až 
IV vyžaduje z vážnych a naliehavých 
dôvodov, na delegované akty prijaté podľa 
tohto článku sa uplatňuje postup stanovený 
v článku 27b.“;

Ak sa to v prípade technických 
požiadaviek stanovených v prílohách III až 
IV vyžaduje z vážnych a naliehavých 
dôvodov, na delegované akty prijaté podľa 
tohto článku sa uplatňuje postup stanovený 
v článku 27b.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).
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Pozmeňujúci návrh 369

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) V druhom odseku sa vypúšťa 
písmeno i); 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 370

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno d
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Dopĺňa sa tento piaty odsek: vypúšťa sa
„Komisia stanoví postup pre oznamovanie 
závažných nežiaducich reakcií a udalostí 
a spôsob hlásenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 28 ods. 2.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 371

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 2
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Smernica 2003/99/ES
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Ak údaje zhromaždené na základe 
bežného monitorovania podľa článku 4 nie 
sú dostačujúce, Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 11a prijímať 
delegované akty, ktorými sa stanovujú 
koordinované monitorovacie programy 
pre jednu zoonózu alebo viacero zoonóz 
alebo pôvodcov zoonóz. Tieto delegované 
akty sa prijmú predovšetkým v prípade, že 
boli zistené špecifické potreby a ak je 
potrebné odhadnúť riziko alebo vytvoriť 
základné hodnoty týkajúce sa zoonóz alebo 
pôvodcov zoonóz na úrovni členského 
štátu alebo na úrovni Únie.“

„1. Ak údaje zhromaždené na základe 
bežného monitorovania podľa článku 4 nie 
sú dostačujúce, Komisia je splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 11a s cieľom doplniť túto 
smernicu stanovením koordinovaných 
monitorovacích programov pre jednu 
zoonózu alebo viacero zoonóz alebo 
pôvodcov zoonóz. Tieto delegované akty 
sa prijmú predovšetkým v prípade, že boli 
zistené špecifické potreby a ak je potrebné 
odhadnúť riziko alebo vytvoriť základné 
hodnoty týkajúce sa zoonóz alebo 
pôvodcov zoonóz na úrovni členského 
štátu alebo na úrovni Únie.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 372

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 2 a (nový)
Smernica 2003/99/ES
Článok 11 – nadpis

Platný text Pozmeňujúci návrh

2a) V článku 11 sa názov nahrádza 
takto:

Zmeny a doplnenia príloh a prechodné 
alebo vykonávacie opatrenia

Zmeny príloh a vykonávacie opatrenia

Odôvodnenie

Vložené kritériá sú nové, ale vďaka nim je splnomocnenie presnejšie tým, že vysvetľuje, čo by 
mohlo opodstatňovať zmenu príloh (čiže nejde o bezvýhradné splnomocnenie). Keďže v 
návrhu Komisie zostal posledný odsek článku 11 smernice 2003/99/ES bezo zmien, bolo by 
logické vypustiť „prechodné opatrenia“ uvedené v tomto odseku (keďže prechodné opatrenia 
už nie sú potrebné).
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Pozmeňujúci návrh 373

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 3 a (nový)
Smernica 2003/99/ES
Článok 11 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a) V článku 11 sa odsek 3 nahrádza 
takto:

Ďalšie vykonávacie alebo prechodné 
opatrenia sa môžu prijať v súlade 
s regulačným postupom uvedeným 
v článku 12 ods. 2.

Okrem toho sa môžu prijať vykonávacie 
opatrenia v súlade s postupom výboru 
uvedeným v článku 12 ods. 2.“

Odôvodnenie

Vložené kritériá sú nové, ale vďaka nim je splnomocnenie presnejšie tým, že vysvetľuje, čo by 
mohlo opodstatňovať zmenu príloh (čiže nejde o bezvýhradné splnomocnenie). Keďže v 
návrhu Komisie zostal posledný odsek článku 11 smernice 2003/99/ES bezo zmien, bolo by 
logické vypustiť „prechodné opatrenia“ uvedené v tomto odseku (keďže prechodné opatrenia 
už nie sú potrebné).

Pozmeňujúci návrh 374

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 4
Smernica 2003/99/ES
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 5 ods. 1 
a článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 5 ods. 1 
a článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
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obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 375

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohu k tomuto nariadeniu na účely 
prispôsobenia technickému pokroku 
a doplniť toto nariadenie prostredníctvom 
stanovenia primeraných nižších prahových 
hodnôt pre prítomnosť geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO) 
v potravinách a krmivách, pod ktorými sa 
požiadavky na označovanie neuplatňujú, 
a to za určitých podmienok, ako aj 
prostredníctvom stanovenia osobitných 
pravidiel, ktoré sa týkajú informácií 
poskytnutých zo strany veľkododávateľov, 
ktorí zabezpečujú potraviny konečným 
spotrebiteľom.

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť 
prílohu k tomuto nariadeniu na účely 
prispôsobenia technickému pokroku 
a doplniť toto nariadenie prostredníctvom 
určenia, ktoré potraviny a krmivá patria 
do rozsahu pôsobnosti rôznych oddielov 
tohto nariadenia, prostredníctvom 
stanovenia primeraných nižších prahových 
hodnôt pre prítomnosť geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO) 
v potravinách a krmivách, pod ktorými sa 
požiadavky na označovanie neuplatňujú, 
a to za určitých podmienok, 
prostredníctvom zavedenia opatrení pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
príslušných orgánov a opatrení 
potrebných pre prevádzkovateľov na 
splnenie požiadaviek na označovanie, ako 
aj prostredníctvom stanovenia osobitných 
pravidiel, ktoré sa týkajú informácií 
poskytnutých zo strany veľkododávateľov, 
ktorí zabezpečujú potraviny konečným 
spotrebiteľom.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 376

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 1829/2003 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci týkajúce sa opatrení 
potrebných pre prevádzkovateľov na 
splnenie požiadaviek príslušných orgánov, 
opatrení potrebných pre prevádzkovateľov 
na splnenie požiadaviek na označovanie 
a pravidiel na uľahčenie jednotného 
vykonávania niektorých ustanovení. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 1829/2003 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci týkajúce sa 
pravidiel na uľahčenie jednotného 
vykonávania niektorých ustanovení. 
Uvedené právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 377

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť, či určitý 
typ potravín patrí do rozsahu pôsobnosti 
tohto oddielu. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom podľa článku 
35 ods. 2.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34a s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením, 
či určitý typ potravín patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto oddielu.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 378

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú primerane nižšie 
prahové hodnoty, a to najmä pokiaľ ide 
o potraviny obsahujúce geneticky 
modifikované organizmy (GMO) alebo 
o potraviny z nich pozostávajúce, resp. 
ktorými sa zohľadňuje pokrok v oblasti 
vedy a techniky.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením primerane nižších prahových 
hodnôt, a to najmä pokiaľ ide o potraviny 
obsahujúce geneticky modifikované 
organizmy (GMO) alebo o potraviny z nich 
pozostávajúce, resp. ktorými sa zohľadňuje 
pokrok v oblasti vedy a techniky.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 379

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 14 „Článok 14

Delegované a vykonávacie právomoci Delegované a vykonávacie právomoci

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty, 
ktorým sa prijímajú osobitné pravidlá 
týkajúce sa informácií poskytnutých zo 
strany veľkododávateľov, ktorí 
zabezpečujú potraviny konečným 
spotrebiteľom. S cieľom vziať do úvahy 
špecifickú situáciu veľkododávateľov 
môžu takéto pravidlá umožniť úpravu 
požiadaviek stanovených v článku 13 
ods. 1 písm. e).

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34a s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
zavedie:

a) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
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príslušných orgánov, ako je uvedené 
v článku 12 ods. 3;
b) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
na označovanie stanovených v článku 13; 
a
c) osobitné pravidlá týkajúce sa 
informácií poskytnutých zo strany 
veľkododávateľov, ktorí zabezpečujú 
potraviny konečným spotrebiteľom. 
S cieľom vziať do úvahy špecifickú 
situáciu veľkododávateľov môžu takéto 
pravidlá umožniť úpravu požiadaviek 
stanovených v článku 13 ods. 1 písm. e).

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať: 

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať podrobné 
pravidlá na uľahčenie jednotného 
uplatňovania článku 13. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 35 ods. 2.“

a) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
príslušných orgánov, ako je uvedené 
v článku 12 ods. 3; 
b) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
na označovanie stanovených v článku 13; 
c) podrobné pravidlá na uľahčenie 
jednotného uplatňovania článku 13. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 35 ods. 2.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 380

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 15 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť, či určitý 
typ krmív patrí do rozsahu pôsobnosti 
tohto oddielu. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom podľa článku 
35 ods. 2.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34a s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením, 
či určitý typ krmív patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto oddielu.“ 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 381

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú primerane nižšie 
prahové hodnoty, a to najmä pokiaľ ide 
o krmivá obsahujúce geneticky 
modifikované organizmy (GMO) alebo 
krmivá z nich pozostávajúce, resp. ktorými 
sa zohľadňuje pokrok v oblasti vedy 
a techniky.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením primerane nižších prahových 
hodnôt, a to najmä pokiaľ ide o potraviny 
obsahujúce geneticky modifikované 
organizmy (GMO) alebo o potraviny 
z nich pozostávajúce, resp. ktorými sa 
zohľadňuje pokrok v oblasti vedy 
a techniky.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 382

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 26 „Článok 26

Vykonávacie právomoci Delegované a vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať: 

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 34a s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
zavedie:

a) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
príslušných orgánov, ako je uvedené 
v článku 24 ods. 3; 

a) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
príslušných orgánov, ako je uvedené 
v článku 24 ods. 3; 

b) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
na označovanie stanovených v článku 25; 

b) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
na označovanie stanovených v článku 25; 

c) podrobné pravidlá na uľahčenie 
jednotného uplatňovania článku 25. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 35 ods. 2.“

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať podrobné 
pravidlá na uľahčenie jednotného 
uplatňovania článku 25. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 35 ods. 2.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 383

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 34a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 34a „Článok 34a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 
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2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 
1a, článku 24 ods. 4 a článku 32 šiestom 
odseku sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 
4, článku 14 ods. 1, článku 15 ods. 2, 
článku 24 ods. 4, článku 26 ods. 1 a článku 
32 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1a, 
článku 24 ods. 4 a článku 32 šiestom 
odseku môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 4, článku 
14 ods. 1, článku 15 ods. 2, článku 24 ods. 
4, článku 26 ods. 1 a článku 32 ods. 6 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1a, článku 
24 ods. 4 alebo článku 32 šiesteho odseku 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 4, článku 
14 ods. 1, článku 15 ods. 2, článku 24 ods. 
4, článku 26 ods. 1 a článku 32 ods. 6 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
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mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace. 

námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

________________________ ________________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 384

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 2160/2003 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I, II a III k tomuto nariadeniu 
a doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o ciele 
Únie na zníženie prevalencie zoonóz 
a pôvodcov zoonóz, špecifické metódy 
kontroly, špecifické pravidlá pre kritériá 
týkajúce sa dovozov z tretích krajín, 
zodpovednosť a úlohy referenčných 
laboratórií Únie a zodpovednosť a úlohy 
národných referenčných laboratórií. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 2160/2003 by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť 
prílohy I, II a III k tomuto nariadeniu 
a doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o ciele 
Únie na zníženie prevalencie zoonóz 
a pôvodcov zoonóz, špecifické metódy 
kontroly, špecifické pravidlá pre kritériá 
týkajúce sa dovozov z tretích krajín, 
zodpovednosť a úlohy referenčných 
laboratórií Únie, schvaľovanie metód 
testovania a pokiaľ ide o zodpovednosť 
a úlohy národných referenčných 
laboratórií. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov, sa všetky dokumenty doručujú 
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členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Európskemu parlamentu a Rade v 
rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov, a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 385

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) 
č. 2160/2003 by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci týkajúce sa 
schvaľovania metód testovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 386

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa cieľov Únie na zníženie 
prevalencie zoonóz a pôvodcov zoonóz 
vymenovaných v stĺpci 1 prílohy I, 

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o ciele Únie na zníženie prevalencie 
zoonóz a pôvodcov zoonóz vymenovaných 
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u populácií zvierat vymenovaných v stĺpci 
2 prílohy I, pričom sa do úvahy zoberú 
najmä:

v stĺpci 1 prílohy I, u populácií zvierat 
vymenovaných v stĺpci 2 prílohy I, pričom 
sa do úvahy zoberú najmä:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 387

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o: 

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o: 

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 388

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
5 ods. 6, je Komisia splnomocnená 
v súlade s článkom 13a prijímať 
delegované akty stanovujúce špecifické 
pravidlá týkajúce sa určovania kritérií 
členskými štátmi uvedenými v článku 5 
ods. 5 a v odseku 2 tohto článku.“

„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
5 ods. 6, je Komisia splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 13a s cieľom doplniť toto 
nariadenie tým, že stanoví špecifické 
pravidlá týkajúce sa určovania kritérií 
členskými štátmi uvedenými v článku 5 
ods. 5 a v odseku 2 tohto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).
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Pozmeňujúci návrh 389

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 10 – odsek 5 – vety 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Schválenie môže byť odňaté rovnakým 
postupom a bez toho, aby bol dotknutý 
článok 5 ods. 6, je Komisia splnomocnená 
v súlade s článkom 13a prijímať 
delegované akty stanovujúce špecifické 
pravidlá týkajúce sa takýchto kritérií.“

„Schválenie môže byť odňaté rovnakým 
postupom. Bez toho, aby bol dotknutý 
článok 5 ods. 6, je Komisia splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 13a s cieľom doplniť toto 
nariadenie tým, že stanoví špecifické 
pravidlá týkajúce sa takýchto kritérií.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 390

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú zodpovednosť 
a úlohy referenčných laboratórií Únie, a to 
najmä pokiaľ ide o koordináciu ich 
činnosti, ako aj činnosti národných 
referenčných laboratórií.“;

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením zodpovednosti a úloh 
referenčných laboratórií Únie, a to najmä 
pokiaľ ide o koordináciu ich činnosti, ako 
aj činnosti národných referenčných 
laboratórií.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).
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Pozmeňujúci návrh 391

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú určité zodpovednosti 
a úlohy národných referenčných 
laboratórií, a to najmä pokiaľ ide 
o koordináciu ich činnosti, ako aj činnosti 
príslušných laboratórií stanovených 
v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a).“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
stanoví určité zodpovednosti a úlohy 
národných referenčných laboratórií, a to 
najmä pokiaľ ide o koordináciu ich 
činnosti, ako aj činnosti príslušných 
laboratórií stanovených v súlade s článkom 
12 ods. 1 písm. a).“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 392

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov schváliť iné metódy 
testovania uvedené v odseku 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 14 ods. 
2.“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
schváli iné metódy testovania, než sú 
metódy uvedené v prvom a druhom 
pododseku tohto odseku.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 393

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13 – nadpis

Platný text Pozmeňujúci návrh

7a) V článku 13 sa nadpis nahrádza 
takto:

Vykonávacie a prechodné opatrenia Delegované a vykonávacie právomoci

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie). Keďže v návrhu Komisie zostal posledný 
odsek článku 13 nariadenia (ES) č 2160/2003 bezo zmien, bolo by logické vypustiť 
„prechodné opatrenia“ uvedené v tomto odseku (keďže prechodné opatrenia už nie sú 
potrebné).

Pozmeňujúci návrh 394

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia prvky týkajúce sa 
príslušných zdravotných osvedčení.“

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
zmení prvky týkajúce sa príslušných 
zdravotných osvedčení.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie). Keďže v návrhu Komisie zostal posledný 
odsek článku 13 nariadenia (ES) č 2160/2003 bezo zmien, bolo by logické vypustiť 
„prechodné opatrenia“ uvedené v tomto odseku (keďže prechodné opatrenia už nie sú 
potrebné).

Pozmeňujúci návrh 395

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 8 a (nový)
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Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

8a) v článku 13 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

Ďalšie vykonávacie alebo prechodné 
opatrenia sa môžu prijať v súlade s 
regulačným postupom uvedeným v článku 
14 ods. 2.

„Okrem toho sa môžu prijať vykonávacie 
opatrenia v súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 14 ods. 2.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie). Keďže v návrhu Komisie zostal posledný 
odsek článku 13 nariadenia (ES) č 2160/2003 bezo zmien, bolo by logické vypustiť 
„prechodné opatrenia“ uvedené v tomto odseku (keďže prechodné opatrenia už nie sú 
potrebné).

Pozmeňujúci návrh 396

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 13a „Článok 13a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 
ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, 
článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 
a článku 13 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 
ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, 
článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, 
článku 12 ods. 3 treťom pododseku a 
článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
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rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, 
článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 a článku 13 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, 
článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, článku 12 
ods. 3 treťom pododseku a článku 13 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje s 
odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, 
článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 a článku 13 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, 
článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, článku 12 
ods. 3 tretieho pododseku a článku 13 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
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________________________ ________________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 397

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
2004/23/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
túto smernicu o požiadavky na 
sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj 
pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do 
kontaktu s týmito tkanivami a bunkami 
a môžu ovplyvniť ich kvalitu, ako aj 
o určité technické požiadavky. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
2004/23/ES by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť 
túto smernicu stanovením požiadaviek na 
sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj 
pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do 
kontaktu s týmito tkanivami a bunkami 
a môžu ovplyvniť ich kvalitu, 
a stanovením postupov na zabezpečenie 
sledovateľnosti a na overovanie 
ekvivalencie noriem kvality a bezpečnosti 
dovezených tkanív a buniek, ako aj 
s cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ 
ide o určité technické požiadavky. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým 
v záujme rovnakého zastúpenia pri 
príprave delegovaných aktov sa všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 
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Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 398

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania smernice 2004/23/ES by sa 
mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci na účely stanovenia postupov 
na zabezpečenie sledovateľnosti a na 
overovanie ekvivalencie noriem kvality 
a bezpečnosti dovezených tkanív a buniek. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 399

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2004/23/ES
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 28a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú požiadavky na 
sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj 
pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do 
kontaktu s týmito tkanivami a bunkami 
a môžu ovplyvniť ich kvalitu a bezpečnosť. 

5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 28a s 
cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa 
stanovia požiadavky na sledovateľnosť pre 
tkanivá a bunky, ako aj pre výrobky 
a materiály, ktoré sa dostali do kontaktu 
s týmito tkanivami a bunkami a môžu 
ovplyvniť ich kvalitu a bezpečnosť, a tiež 
že sa stanovia postupy na zabezpečenie 
sledovateľnosti na úrovni Únie.
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Odôvodnenie

Pozmeňujúce návrhy na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi a na objasnenie účelu splnomocnenia 
(t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 400

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2004/23/ES
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia stanoví postupy pre 
zabezpečenie sledovateľnosti na úrovni 
Únie prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 29 ods. 
2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúce návrhy na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi a na objasnenie účelu splnomocnenia 
(t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 401

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2004/23/ES
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia stanoví postupy pre 
overovanie ekvivalencie noriem kvality 
a bezpečnosti podľa odseku 1 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 29 ods. 2.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 28a s 
cieľom doplniť túto smernicu stanovením 
postupov pre overovanie ekvivalencie 
noriem kvality a bezpečnosti podľa 
odseku 1.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúce návrhy na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
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regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 402

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2004/23/ES
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 28a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o technické požiadavky uvedené 
v prvom odseku písm. a) až i). 

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 28a s 
cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ ide 
o technické požiadavky uvedené v prvom 
odseku písm. a) až i). 

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 403

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2004/23/ES
Článok 28a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 28a „Článok 28a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 8 ods. 5 a v článku 28 druhom 
odseku sa udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. 

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 
a v článku 28 druhom odseku sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
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Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 ods. 5 a článku 28 druhom 
odseku môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 a článku 
28 druhom odseku môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 5 a článku 28 druhého 
odseku nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 a článku 
28 druhého odseku nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament ani Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

________________________ ________________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 404

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa prijímajú osobitné hygienické 
opatrenia uvedené v odseku 3, pokiaľ ide 
o:

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením osobitných hygienických 
opatrení uvedených v odseku 3, pokiaľ ide 
o:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 405

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„c) prostredníctvom delegovaného 
aktu, na prijímanie ktorého je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 13a.“

„c) prostredníctvom delegovaného 
aktu, na ktorého prijímanie je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 13a a 
ktorý dopĺňa toto nariadenie.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 406

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 12 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa osobitných ustanovení na 
vykonanie požiadaviek tohto nariadenia 
týkajúcich sa konkrétnych potravín na 
účely riešenia konkrétnych hrozieb alebo 
vznikajúcich nebezpečenstiev pre verejné 
zdravie.“

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením osobitných ustanovení na 
vykonanie požiadaviek tohto nariadenia 
týkajúcich sa konkrétnych potravín na 
účely riešenia konkrétnych hrozieb alebo 
vznikajúcich nebezpečenstiev pre verejné 
zdravie.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 407

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa udeľujú výnimky z príloh I a II, 
a to pri zohľadnení príslušných rizikových 
faktorov a pod podmienkou, že tieto 
výnimky nebudú mať vplyv na 
dosahovanie týchto cieľov tohto 
nariadenia:

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a s 
cieľom doplniť toto nariadenie udelením 
výnimiek z príloh I a II, najmä v záujme 
uľahčenia vykonávania článku 5 zo 
strany malých podnikov, a to pri 
zohľadnení príslušných rizikových 
faktorov a pod podmienkou, že tieto 
výnimky nebudú mať vplyv na 
dosahovanie cieľov tohto nariadenia.

a) na uľahčenie vykonávania článku 
5 zo strany malých podnikov;
b) na podniky, ktoré vyrábajú surový 
materiál, alebo s nim manipulujú, resp. 
ho spracúvajú, pričom tento materiál je 
určený na výrobu vysoko rafinovaných 
potravinárskych výrobkov, ktoré sú 
podrobené ošetreniu zabezpečujúcemu ich 
bezpečnosť.“



RR\1182187SK.docx 233/499 PE637.548v01-00

SK

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh oveľa lepšie odráža pôvodné znenie odseku 2. Výnimky by nemali 
mať vplyv na žiadny z cieľov nariadenia (ES) 852/2004. Znenie navrhované Komisiou 
nevysvetliteľne mieša dôvody výnimiek s cieľmi nariadenia (písmená a) a b) nie sú ciele 
nariadenia). Okrem toho písmeno b) sa nevyskytuje v súčasnom znení jeho článku 13.

Pozmeňujúci návrh 408

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 13a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 13a „Článok 13a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 
písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 
sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 
písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), 
článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), 
článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
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k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje s 
odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), 
článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), 
článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(Odkaz v záhlaví týkajúci sa prílohy („Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 5) 
zodpovedá odkazu „Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 6“ návrhu Komisie. Tento 
rozpor je spôsobený nesprávnym číslovaním (príloha I časť XII bod 153 odsek 2 bod 5 chýba) 
v návrhu Komisie.)

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 409

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 17 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty, 
ktorými sa udeľujú výnimky z príloh I,II, 
III, IV, V a VI, a to pri zohľadnení 
príslušných rizikových faktorov, pod 
podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať 
vplyv na dosahovanie týchto cieľov tohto 
nariadenia:

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
udelením výnimiek z príloh I,II, III, IV, V 
a VI, a to pri zohľadnení príslušných 
rizikových faktorov, pod podmienkou, že 
tieto výnimky nebudú mať vplyv na 
dosahovanie cieľov tohto nariadenia, a to 
na tento účel:

i) na uľahčenie uplatňovania požiadaviek 
stanovených v prílohách zo strany malých 
podnikov; 

i) na uľahčenie uplatňovania požiadaviek 
stanovených v prílohách zo strany malých 
podnikov; 

ii) na umožnenie pokračovania v používaní 
tradičných metód na ktoromkoľvek zo 
stupňov výroby, spracovania alebo 
distribúcie potravín;

ii) na umožnenie pokračovania v používaní 
tradičných metód na ktoromkoľvek zo 
stupňov výroby, spracovania alebo 
distribúcie potravín;

iii) na prispôsobenie sa potrebám 
potravinárskych podnikov umiestnených 
v regiónoch, v ktorých sú vystavené 
osobitným geografickým prekážkam;

iii) na prispôsobenie sa potrebám 
potravinárskych podnikov umiestnených 
v regiónoch, v ktorých sú vystavené 
osobitným geografickým prekážkam.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh objasňuje účel splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 410

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné 
uplatňovanie článku 16 a článku 17 ods. 1 
môže Komisia prijať tieto opatrenia 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 12 ods. 
2.“; 

„Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné 
uplatňovanie článku 17 ods. 1, je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť 
toto nariadenie prijatím týchto opatrení: 
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi. Odkaz na článok 16 nariadenia (ES) 
č. 854/2004 už nie je potrebný, keďže toto ustanovenie sa na základe návrhu Komisie vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 411

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 18a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 18a „Článok 18a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 ods. 1 a 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 ods. 1 a 2 a článku 18 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 17 ods. 1 a 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 17 ods. 1 a 2 a článku 18 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
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účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje s 
odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 17 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada 
voči nemu nevzniesli námietku v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 17 ods. 1 a 2 a článku  18 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 412

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 157 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1901/2006
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty, 
ktorými sa podrobne určujú podmienky 
poskytnutia odkladov, a to na základe 
skúseností získaných v dôsledku 
uplatňovania odseku 1.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
podrobným určením podmienok 
poskytnutia odkladov, a to na základe 
skúseností získaných v dôsledku 
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uplatňovania odseku 1.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 413

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 157 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1901/2006
Článok 49 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 50a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú:

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 50a s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 
stanovia:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 414

Návrh nariadenia

Príloha I – časť XII – bod 157 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1901/2006
Článok 50a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 20 ods. 2 a článku 49 
ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 20 ods. 3 a článku 49 
ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
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obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 415

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 1 – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- prijatie zoznamu Únie 
obsahujúceho povolené zdravotné 
tvrdenia o potravinách iné ako tvrdenia, 
ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí, 
podmienky ich používania, akékoľvek 
zmeny alebo dodatky k tomuto zoznamu 
a konečné rozhodnutia o žiadosti 
o povolenie tvrdení. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 416

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) 
č. 1924/2006 by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide 
prijatie zoznamu Únie obsahujúceho 
povolené zdravotné tvrdenia 
o potravinách iné ako sú tvrdenia, ktoré 
odkazujú na zníženie rizika ochorenia 
a na vývoj a zdravie detí, podmienky ich 
používania, akékoľvek zmeny alebo 
dodatky k tomuto zoznamu, ako aj pokiaľ 

vypúšťa sa
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ide o konečné rozhodnutia o žiadosti 
o povolenie tvrdení. Tieto právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 417

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade potravín nezabalených vopred 
(vrátane čerstvých výrobkov ako je ovocie, 
zelenina alebo chlieb), ktoré sa predávajú 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam spoločného stravovania, 
a potravín, ktoré sa balia na mieste predaja 
na požiadanie kupujúceho, alebo ktoré sú 
vopred zabalené s cieľom ich okamžitého 
predaja, sa neuplatňuje článok 7 a článok 
10 ods. 2 písm. a) a b). Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 24a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
informačných označovaní pri týchto 
potravinách nezabalených vopred. Až do 
prípadného prijatia týchto delegovaných 
aktov sa môžu uplatňovať vnútroštátne 
ustanovenia.

V prípade potravín nezabalených vopred 
(vrátane čerstvých výrobkov ako je ovocie, 
zelenina alebo chlieb), ktoré sa predávajú 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam spoločného stravovania, 
a potravín, ktoré sa balia na mieste predaja 
na požiadanie kupujúceho, alebo ktoré sú 
vopred zabalené s cieľom ich okamžitého 
predaja, sa neuplatňuje článok 7 a článok 
10 ods. 2 písm. a) a b). Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 24a s cieľom doplniť 
toto nariadenie, pokiaľ ide o informácie 
na označení pri týchto potravinách 
nezabalených vopred. Až do prípadného 
prijatia týchto delegovaných aktov sa môžu 
uplatňovať vnútroštátne ustanovenia.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 418

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 1 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov môžu požiadať o výnimku 
z odseku 3 v prípade všeobecných popisov 
(pojmov), tradične používaných na 
označovanie špecifických vlastností 
kategórií potravín alebo nápojov, ktoré by 
mohli vyvolať dojem, že majú vplyv na 
ľudské zdravie. Žiadosť sa zašle 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
členského štátu, ktorý ju bezodkladne 
postúpi Komisii. Komisia prijme a zverejní 
pravidlá pre prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov, na základe 
ktorých sa majú predkladať takéto žiadosti, 
aby sa zabezpečilo transparentné 
spracovanie žiadosti v primeranej lehote. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa výnimiek z odseku 3.“

„4. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov môžu požiadať o výnimku 
z odseku 3 v prípade všeobecných popisov 
(pojmov), tradične používaných na 
označovanie špecifických vlastností 
kategórií potravín alebo nápojov, ktoré by 
mohli vyvolať dojem, že majú vplyv na 
ľudské zdravie. Žiadosť sa zašle 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
členského štátu, ktorý ju bezodkladne 
postúpi Komisii. Komisia prijme a zverejní 
pravidlá pre prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov, na základe 
ktorých sa majú predkladať takéto žiadosti, 
aby sa zabezpečilo transparentné 
spracovanie žiadosti v primeranej lehote. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o výnimky z odseku 3.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 419

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 3 – odsek 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty, 
ktorými sa udeľuje výnimka z druhého 
pododseku písm. d) tohto článku v prípade 
živín, ktoré nedokáže zabezpečiť 
v dostatočnom množstve vyvážená a pestrá 
strava; delegované akty budú obsahovať 
podmienky, za ktorých sa tieto výnimky 
uplatňujú, zohľadňujúc osobitné 
podmienky existujúce v členských štátoch.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a s 
cieľom doplniť toto nariadenie udelením 
výnimiek z ods. 2 písm. d) tohto článku 
v prípade živín, ktoré nedokáže zabezpečiť 
v dostatočnom množstve vyvážená a pestrá 
strava; delegované akty budú obsahovať 
podmienky, za ktorých sa tieto výnimky 
uplatňujú, zohľadňujúc osobitné 
podmienky existujúce v členských štátoch.
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Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 420

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je do 19. januára 2009 
splnomocnená v súlade s článkom 24a 
prijímať delegované akty, ktorými sa 
ustanovia osobitné nutričné profily vrátane 
výnimiek, ktorým musia zodpovedať 
potraviny alebo určité kategórie potravín, 
aby na nich mohli byť výživové alebo 
zdravotné tvrdenia, a podmienky 
používania výživových alebo zdravotných 
tvrdení pri potravinách alebo kategóriách 
potravín s ohľadom na tieto nutričné 
profily.“;

„Komisia je do 19. januára 2009 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť 
toto nariadenie tým, že sa ustanovia 
osobitné nutričné profily vrátane výnimiek, 
ktorým musia zodpovedať potraviny alebo 
určité kategórie potravín, aby na nich 
mohli byť výživové alebo zdravotné 
tvrdenia, a podmienky používania 
výživových alebo zdravotných tvrdení pri 
potravinách alebo kategóriách potravín 
s ohľadom na tieto nutričné profily.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 421

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno a – bod ii 
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa aktualizácie nutričných 
profilov a podmienok ich používania, a to 
pri zohľadnení príslušného vedeckého 
vývoja. Na tento účel uskutoční 
konzultácie so zainteresovanými stranami, 
najmä s prevádzkovateľmi potravinárskych 

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a s 
cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o aktualizáciu nutričných profilov 
a podmienky ich používania, a to pri 
zohľadnení príslušného vedeckého vývoja. 
Na tento účel uskutoční konzultácie so 
zainteresovanými stranami, najmä 
s prevádzkovateľmi potravinárskych 
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podnikov a skupinami spotrebiteľov.“ podnikov a skupinami spotrebiteľov.“ 

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 422

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, ktorými sa určujú 
potraviny alebo kategórie potravín, 
s výnimkou tých, ktoré sú uvedené 
v odseku 3, pre ktoré sa so zreteľom na 
vedecké dôkazy majú obmedziť alebo 
zakázať výživové alebo zdravotné 
tvrdenia.“

„5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a s 
cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o opatrenia, ktorými sa určujú 
potraviny alebo kategórie potravín, 
s výnimkou tých, ktoré sú uvedené 
v odseku 3, pre ktoré sa so zreteľom na 
vedecké dôkazy majú obmedziť alebo 
zakázať výživové alebo zdravotné 
tvrdenia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 423

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme porade s úradom 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
najneskôr do 31. januára 2010 zoznam 
povolených tvrdení Únie uvedených 
v odseku 1 a všetkých nevyhnutných 
podmienok na používanie týchto tvrdení 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 25 ods. 2.

3. Po porade s úradom Komisia 
prijme delegované akty v súlade 
s článkom 24a s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením zoznamu 
povolených tvrdení Únie uvedených 
v odseku 1 a všetkých nevyhnutných 
podmienok na používanie týchto tvrdení, 
a to najneskôr do 31. januára 2010.
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrení, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného 
postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 424

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia z vlastného podnetu alebo 
na žiadosť členského štátu prijme po 
porade s úradom prostredníctvom 
vykonávacích aktov akúkoľvek zmenu 
zoznamu uvedeného v odseku 3, a to na 
základe všeobecne uznávaných vedeckých 
dôkazov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 
2.

4. Po porade s úradom Komisia 
z vlastného podnetu alebo na žiadosť 
členského štátu prijme delegované akty v 
súlade s článkom 24a s cieľom doplniť 
toto nariadenie prijatím zmien zoznamu 
uvedeného v odseku 3, a to na základe 
všeobecne uznávaných vedeckých 
dôkazov. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrení, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného 
postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 425

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia prijme konečné rozhodnutie o 
žiadosti prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 
2. 

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o konečné rozhodnutie o žiadosti.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrení, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného 
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postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 426

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, Komisia pred 
uplynutím päťročnej doby prijme 
opatrenia na povolenie tvrdenia bez 
obmedzenia jeho používania 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 25 ods. 2.

„b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, pred 
uplynutím päťročného obdobia je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť 
toto nariadenie prijatím opatrení na 
povolenie tvrdenia bez obmedzenia jeho 
používania.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrení, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného 
postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 427

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 18 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Ak úrad vydá zamietavé stanovisko 
k zahrnutiu tvrdenia do zoznamu 
uvedeného v odseku 4, Komisia prijme 
rozhodnutie o žiadosti prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 25 ods. 2.“ 

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o jej rozhodnutie o žiadosti, ak úrad 
vydá zamietavé stanovisko k zahrnutiu 
tvrdenia do zoznamu uvedeného v odseku 
4.“ 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 428

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 18 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, Komisia pred 
uplynutím päťročnej doby prijme 
opatrenia na povolenie tvrdenia bez 
obmedzenia jeho používania 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 25 ods. 2.

„b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, Komisia pred 
uplynutím päťročného obdobia prijme 
delegované akty v súlade s článkom 24a s 
cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o povolenie tvrdenia bez obmedzenia 
jeho používania.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 429

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 24a „Článok 24a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, 
článku 4 ods. 1 a 5 a článku 8 ods. 2 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, 
článku 4 ods. 1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 
13 ods. 3 a 4, článku 17 ods. 3 a 4, článku 
18 ods. 5 a článku 28 ods. 6 písm. a) sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
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uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 
ods. 1 a 5 a článku 8 ods. 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 
ods. 1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 13 ods. 
3 a 4, článku 17 ods. 3 a 4, článku 18 ods. 
5 a článku 28 ods. 6 písm. a) môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje s 
odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 
1 a 5 a článku 8 ods. 2 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 
1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 13 ods. 3 a 4, 
článku 17 ods. 3 a 4, článku 18 ods. 5 a 
článku 28 ods. 6 písm. a) nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
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Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

_______________________ _______________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 430

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 28 – odsek 6 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„(ii) Komisia po porade s úradom prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnutie o zdravotných tvrdeniach 
povolených týmto spôsobom. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 25 ods. 2.“

„(ii) Komisia po porade s úradom prijme 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
zdravotných tvrdení povolených týmto 
spôsobom.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 431

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1925/2006 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I a II k tomuto nariadeniu v záujme 
ich prispôsobenia technickému 
a vedeckému pokroku a meniť prílohu III 
k tomuto nariadeniu s cieľom umožniť 
využívanie vitamínov, minerálnych látok 

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1925/2006 by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť 
prílohy I a II k tomuto nariadeniu v záujme 
ich prispôsobenia technickému 
a vedeckému pokroku a meniť prílohu III 
k tomuto nariadeniu s cieľom umožniť 
využívanie vitamínov, minerálnych látok 
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a niektorých ďalších látok, ktorých 
používanie v potravinách je zakázané, 
obmedzené alebo podlieha skúmaniu zo 
strany Únie, ako aj doplniť toto nariadenie 
prostredníctvom určenia potravín alebo 
kategórií potravín, do ktorých sa nesmú 
pridávať vitamíny a minerálne látky, 
prostredníctvom určenia kritérií čistoty pre 
zloženie vitamínov a minerálnych látok 
a prostredníctvom určenia najnižšieho 
množstva ako výnimky z významného 
množstva pre prítomnosť určitého vitamínu 
alebo minerálnej látky. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

a niektorých ďalších látok, ktorých 
používanie v potravinách je zakázané, 
obmedzené alebo podlieha skúmaniu zo 
strany Únie, doplniť toto nariadenie 
prostredníctvom určenia potravín alebo 
kategórií potravín, do ktorých sa nesmú 
pridávať vitamíny a minerálne látky, 
prostredníctvom určenia kritérií čistoty pre 
zloženie vitamínov a minerálnych látok 
a prostredníctvom určenia najnižšieho 
množstva ako výnimky z významného 
množstva pre prítomnosť určitého vitamínu 
alebo minerálnej látky, ako aj 
prostredníctvom stanovenia maximálnych 
množstiev vitamínov a minerálnych látok 
pridávaných do potravín a vymedzenia 
podmienok obmedzujúcich alebo 
zakazujúcich pridávanie konkrétneho 
vitamínu alebo minerálnej látky do 
potravín. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov, sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade v 
rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov, a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 432

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) 
č. 1925/2006 by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide 
o množstvá vitamínov a minerálnych látok 
pridávaných do potravín a pokiaľ ide 
o podmienky obmedzujúce alebo 
zakazujúce pridávanie konkrétneho 
vitamínu alebo minerálnej látky do 
potravín. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 433

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení určujúcich ďalšie 
potraviny alebo kategórie potravín, do 
ktorých sa so zreteľom na vedecké dôkazy 
a s prihliadnutím na ich výživovú hodnotu 
nesmú pridávať vitamíny a minerálne 
látky.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a s 
cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o opatrenia určujúce ďalšie potraviny 
alebo kategórie potravín, do ktorých sa so 
zreteľom na vedecké dôkazy 
a s prihliadnutím na ich výživovú hodnotu 
nesmú pridávať vitamíny a minerálne 
látky.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 434

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, ktoré určujú kritériá 
čistoty pre zloženie vitamínov 
a minerálnych látok uvedené v prílohe II, 
s výnimkou prípadov, keď sa kritériá 
čistoty uplatňujú na základe odseku 2 tohto 
článku.“

„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a s 
cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o opatrenia, ktoré určujú kritériá 
čistoty pre zloženie vitamínov 
a minerálnych látok uvedené v prílohe II, 
s výnimkou prípadov, keď sa kritériá 
čistoty uplatňujú na základe odseku 2 tohto 
článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 435

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa do potravín pridáva vitamín 
alebo minerálna látka, nesmie celkové 
množstvo vitamínu alebo minerálnej látky 
v potravine, na akékoľvek účely, prekročiť 
pri predaji maximálne množstvá. Komisia 
tieto množstvá stanoví prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 14 ods. 2. Komisia môže na tento 
účel predložiť návrh opatrení týkajúcich sa 
maximálnych množstiev do 19. januára 
2009. V prípade koncentrovaných 
a dehydrovaných výrobkov sú stanovené 
ako maximálne množstvá také množstvá, 
ktoré sú v potravinách obsiahnuté v čase 
ich prípravy na spotrebu podľa pokynov 
výrobcu. 

1. Ak sa do potravín pridáva vitamín 
alebo minerálna látka, nesmie celkové 
množstvo vitamínu alebo minerálnej látky 
v potravine, na akékoľvek účely, prekročiť 
pri predaji maximálne množstvá. Komisia 
prijme delegované akty v súlade s 
článkom 13a s cieľom doplniť toto 
nariadenie, pokiaľ ide o tieto maximálne 
množstvá. Komisia môže na tento účel 
predložiť návrh opatrení týkajúcich sa 
maximálnych množstiev do 19. januára 
2009. V prípade koncentrovaných 
a dehydrovaných výrobkov sú stanovené 
ako maximálne množstvá také množstvá, 
ktoré sú v potravinách obsiahnuté v čase 
ich prípravy na spotrebu podľa pokynov 
výrobcu. 
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi a na objasnenie účelu splnomocnenia 
(t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 436

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vymedzí akékoľvek 
podmienky obmedzujúce alebo zakazujúce 
pridávanie konkrétneho vitamínu alebo 
minerálnej látky do potravín alebo 
kategórie potravín prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 14 ods. 2.

2. Komisia prijme delegované akty v 
súlade s článkom 13a s cieľom doplniť 
toto nariadenie, pokiaľ ide o vymedzenie 
akýchkoľvek podmienok obmedzujúcich 
alebo zakazujúcich pridávanie 
konkrétneho vitamínu alebo minerálnej 
látky do potravín alebo kategórie potravín. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 437

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Výsledkom pridania vitamínu alebo 
minerálnej látky do potraviny musí byť, že 
sa tento vitamín alebo minerálna látka 
v potravine bude nachádzať aspoň vo 
významnom množstve, ak je takéto 
množstvo vymedzené podľa časti A bodu 2 
prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) 
č. 1169/2011. Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 13a prijímať 
delegované akty týkajúce sa opatrení, 

„6. Výsledkom pridania vitamínu alebo 
minerálnej látky do potraviny musí byť, že 
sa tento vitamín alebo minerálna látka 
v potravine bude nachádzať aspoň vo 
významnom množstve, ak je takéto 
množstvo vymedzené podľa časti A bodu 2 
prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) 
č. 1169/2011. Komisia je splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 13a s cieľom doplniť toto 
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ktoré určujú najnižšie množstvá vitamínu 
alebo minerálnej látky vrátane 
akýchkoľvek nižších množstiev ako 
výnimky z významných množstiev pre 
špecifické potraviny alebo kategórie 
potravín.“

nariadenie, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré 
určujú najnižšie množstvá vitamínu alebo 
minerálnej látky vrátane akýchkoľvek 
nižších množstiev ako výnimky 
z významných množstiev pre špecifické 
potraviny alebo kategórie potravín.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 438

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Označovanie, prezentácia a reklama 
potravín, do ktorých boli pridané vitamíny 
a minerálne látky, nesmú obsahovať žiadnu 
informáciu, ktorá tvrdí alebo naznačuje, že 
vyvážená a pestrá strava nemôže 
poskytovať potrebné množstvo živín. 
Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa prijíma výnimka pre konkrétnu 
živinu.“

„1. Označovanie, prezentácia a reklama 
potravín, do ktorých boli pridané vitamíny 
a minerálne látky, nesmú obsahovať žiadnu 
informáciu, ktorá tvrdí alebo naznačuje, že 
vyvážená a pestrá strava nemôže 
poskytovať potrebné množstvo živín. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
udelením výnimiek z uvedeného pravidla 
pre konkrétnu živinu.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 439

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 13a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 13a „Článok 13a
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Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci 
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 
5 ods. 1, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 
a článku 8 ods. 2 a 5 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 
5 ods. 1, článku 6 ods. 1, 2 a 6, článku 7 
ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 
1, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 a článku 
8 ods. 2 a 5 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 
1, článku 6 ods. 1, 2 a 6, článku 7 ods. 1 
a článku 8 ods. 2 a 5 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, 
článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 a článku 8 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, 
článku 6 ods. 1, 2 a 6, článku 7 ods. 1 
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ods. 2 a 5 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

a článku 8 ods. 2 a 5 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament ani Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ 

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 440

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 161 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/32/ES
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú:

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 5a s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 
stanovia:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 441

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 161 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/32/ES
Článok 5a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 2. Právomoc prijímať delegované akty 
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uvedené v článku 4 a článku 5 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

uvedené v článku 4 a článku 5 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 442

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 162 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/41/ES
Článok 19a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 443

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 163 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2009/54/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení uvedených v prvom 
pododseku písm. b) bode i) a písmene c) 
bode i).“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením pravidiel týkajúcich sa 
opatrení uvedených v prvom pododseku 
písm. b) bode i) a písm. c) bode i).“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 444

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 163 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/54/ES
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení uvedených v prvom 
pododseku písm. d).“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením pravidiel týkajúcich sa 
opatrení uvedených v prvom pododseku 
písm. d).“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 445

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 163 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2009/54/ES
Článok 12 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení uvedených v prvom 
odseku písm. a) až f).“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 13a 
s cieľom doplniť túto smernicu 
stanovením pravidiel týkajúcich sa 
opatrení uvedených v prvom odseku písm. 
a) až f).“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 446

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 163 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2009/54/ES
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 1, článku 9 ods. 4, 
článku 11 ods. 4 a článku 12 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 1, článku 9 ods. 4, 
článku 11 ods. 4 a článku 12 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od... 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).
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Pozmeňujúci návrh 447

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 470/2009 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie o vedecké metódy určenia 
referenčných hodnôt pre prijatie opatrení, 
pravidlá pre opatrenia v prípade potvrdenej 
prítomnosti zakázanej alebo nepovolenej 
látky, metodické zásady hodnotenia rizika 
a odporúčaní v oblasti riadenia rizika 
a pravidlá používania maximálneho limitu 
rezíduí určeného pre farmakologicky 
účinnú látku v konkrétnej potravine na iné 
potraviny odvodené z rovnakého druhu 
alebo pravidlá maximálneho limitu rezíduí 
určeného pre farmakologicky účinnú látku 
v jednom alebo viacerých druhoch na iné 
druhy. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov. 

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 470/2009 by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom doplniť 
toto nariadenie o vedecké metódy určenia 
referenčných hodnôt pre prijatie opatrení, 
referenčných hodnôt pre prijatie opatrení 
pre rezíduá z farmakologicky účinných 
látok, pravidlá pre opatrenia v prípade 
potvrdenej prítomnosti zakázanej alebo 
nepovolenej látky, metodické zásady 
hodnotenia rizika a odporúčaní v oblasti 
riadenia rizika a pravidlá používania 
maximálneho limitu rezíduí určeného pre 
farmakologicky účinnú látku v konkrétnej 
potravine na iné potraviny odvodené 
z rovnakého druhu alebo pravidlá 
maximálneho limitu rezíduí určeného pre 
farmakologicky účinnú látku v jednom 
alebo viacerých druhoch na iné druhy. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, 
v záujme rovnakého zastúpenia pri 
príprave delegovaných aktov, sa všetky 
dokumenty doručujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov, a 
odborníci Európskeho parlamentu a Rady 
majú systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 448

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania príslušných ustanovení 
nariadenia (ES) č. 470/2009 by sa mali 
Komisii udeliť právomoci, pokiaľ ide 
o referenčné hodnoty pre prijatie opatrení 
pre rezíduá z farmakologicky účinných 
látok. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 449

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa prijatia:

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a s 
cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o prijatie:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 450

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 18 „Článok 18

Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení

Ak sa to považuje za potrebné na 
zabezpečenie fungovania kontrol potravín 
živočíšneho pôvodu dovážaných alebo 
uvádzaných na trh v súlade s nariadením 
(ES) č. 882/2004, Komisia môže určiť 
referenčné hodnoty pre prijatie opatrení pre 
rezíduá z farmakologicky účinných látok, 
na ktoré sa nevzťahuje klasifikácia v súlade 
s článkom 14 ods. 2 písm. a), b) alebo c), 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 26 ods. 2.

Ak sa to považuje za potrebné na 
zabezpečenie fungovania kontrol potravín 
živočíšneho pôvodu dovážaných alebo 
uvádzaných na trh v súlade s nariadením 
(ES) č. 882/2004, Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 24a s cieľom doplniť 
toto nariadenie tým, že určí referenčné 
hodnoty pre prijatie opatrení pre rezíduá 
z farmakologicky účinných látok, na ktoré 
sa nevzťahuje klasifikácia v súlade 
s článkom 14 ods. 2 písm. a), b) alebo c).

Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení sa 
pravidelne prehodnocujú vzhľadom na 
nové vedecké údaje týkajúce sa 
bezpečnosti potravín, výsledky 
prešetrovania a analýz uvedené v článku 24 
a technologický pokrok.

Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení sa 
pravidelne prehodnocujú vzhľadom na 
nové vedecké údaje týkajúce sa 
bezpečnosti potravín, výsledky 
prešetrovania a analýz uvedené v článku 24 
a technologický pokrok.

Z riadne odôvodnených vážnych 
a naliehavých dôvodov týkajúcich sa 
ochrany zdravia ľudí Komisia môže prijať 
okamžite uplatniteľné vykonávacie akty 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
26 ods. 2a.“

Ak sa to v prípade rizika pre zdravie ľudí 
vyžaduje z vážnych a naliehavých 
dôvodov, na delegované akty prijaté 
podľa tohto článku sa uplatňuje postup 
stanovený v článku 24b.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi, a to aj s ohľadom na postup pre 
naliehavé prípady.

Pozmeňujúci návrh 451

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade „Komisia je splnomocnená prijímať 
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s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa metodických zásad 
a vedeckých metód určenia referenčných 
hodnôt pre prijatie opatrení.“

delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o metodické zásady a vedecké metódy 
určenia referenčných hodnôt pre prijatie 
opatrení.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 452

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa uplatňovania tohto článku.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o uplatňovanie tohto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 453

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 24a „Článok 24a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 
3 a článku 24 ods. 4 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 2, článku 18, 
článku 19 ods. 3 a článku 24 ods. 4 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
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účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 3 
a článku 24 ods. 4 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 2, článku 18, článku 19 
ods. 3 a článku 24 ods. 4 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje s 
odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 3 a článku 
24 ods. 4 nadobúda účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 13 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 
3 a článku 24 ods. 4 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament ani Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
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__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi. 

Pozmeňujúci návrh 454

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a) Vkladá sa tento článok 24b:
„Článok 24b 
Postup pre naliehavé prípady
1. Delegované akty prijaté podľa 
tohto článku nadobúdajú účinnosť 
okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim 
nie je v súlade s odsekom 2 vznesená 
námietka. V oznámení delegovaného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú 
dôvody použitia postupu pre naliehavé 
prípady.
2. Európsky parlament alebo Rada 
môžu vzniesť voči delegovanému aktu 
námietku v súlade s postupom uvedeným 
v článku 24a ods. 6. V takom prípade 
Komisia okamžite po oznámení 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.“

Odôvodnenie

Pridanie nového článku 24b bolo nevyhnutné v súlade s pozmeňujúcim návrhom k tretiemu 
pododseku článku 18 smernice 2009/128/ES, v ktorom sa postup pre naliehavé prípady 
v prípade vykonávacích aktov zosúlaďuje s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 455

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 767/2009 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu v záujme ich 
prispôsobenia technickému pokroku 
a doplniť toto nariadenie o zoznam 
kategórií kŕmnych surovín. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 767/2009 by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu v záujme ich 
prispôsobenia technickému pokroku, 
aktualizovať zoznam zamýšľaných použití 
a stanoviť maximálne hodnoty 
chemických nečistôt podľa bodu 1 prílohy 
I a tiež doplniť toto nariadenie o zoznam 
kategórií kŕmnych surovín a poskytnutím 
objasnenia, či určitý výrobok predstavuje 
krmivo. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov, sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade v 
rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov, a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 456

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 767/2009 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci s cieľom objasniť, či určitý 
výrobok predstavuje krmivo, aktualizovať 
zoznam zamýšľaných použití a stanoviť 
maximálne hodnoty chemických nečistôt. 

vypúšťa sa
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Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh 457

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. V prípade potreby môže Komisia 
prijať opatrenia s cieľom objasniť, či 
určitý výrobok predstavuje na účely tohto 
nariadenia krmivo. Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 28 ods. 3.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 27a 
na doplnenie tohto nariadenia s cieľom 
objasniť, či určitý výrobok predstavuje na 
účely tohto nariadenia krmivo.“

Pozmeňujúci návrh 458

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Ak sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 2, Komisia do šiestich 
mesiacov od doručenia platnej žiadosti 
alebo prípadne po doručení stanoviska 
úradu prijme vykonávacie akty, ktorými sa 
aktualizuje zoznam zamýšľaných použití. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 28 ods. 3.“

„5. Ak sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 2, Komisia do šiestich 
mesiacov od doručenia platnej žiadosti 
alebo prípadne po doručení stanoviska 
úradu prijme delegované akty v súlade 
s článkom 27a s cieľom doplniť toto 
nariadenie aktualizovaním zoznamu 
zamýšľaných použití. Tieto delegované 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 27a.“

Pozmeňujúci návrh 459

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 17 – odsek 4 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 27a prijímať delegované akty 
týkajúce sa zostavenia zoznamu kategórií 
kŕmnych surovín uvedených v odseku 2 
písm. c).“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 27a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
zostavením zoznamu kategórií kŕmnych 
surovín uvedených v odseku 2 písm. c).“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 460

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Zmeny katalógu Spoločenstva, v 
ktorom sú uvedené maximálne hodnoty 
chemických nečistôt, ako je uvedené v 
bode 1 prílohy I, hodnoty botanickej 
čistoty podľa bodu 2 prílohy I, obsah 
vlhkosti podľa bodu 6 prílohy I alebo údaje 
nahrádzajúce povinnú deklaráciu podľa 
článku 16 ods. 1 písm. b), sa prijmú 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 28 ods. 3.“

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 27a s 
cieľom zmeniť katalóg Spoločenstva, v 
ktorom sú uvedené maximálne hodnoty 
chemických nečistôt, ako je uvedené v 
bode 1 prílohy I, hodnoty botanickej 
čistoty podľa bodu 2 prílohy I, obsah 
vlhkosti podľa bodu 6 prílohy I alebo údaje 
nahrádzajúce povinnú deklaráciu podľa 
článku 16 ods. 1 písm. b).“

Pozmeňujúci návrh 461

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 27a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2, článku 17 ods. 
4, článku 20 ods. 2 a článku 27 ods. 1 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, 
článku 10 ods. 5, článku 17 ods. 4, článku 
20 ods. 2, článku 26 ods. 3 a článku 27 
ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie 
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nariadenia]. piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 
25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh 462

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1069/2009 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie, pokiaľ ide o:

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1069/2009 by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s cieľom zmeniť 
toto nariadenie, pokiaľ ide o koncový bod 
výrobného reťazca, a doplniť ho, pokiaľ 
ide o:

Odôvodnenie

Zosúladenie úvodného textu (bodu odôvodnenia) s pozmeňujúcim návrhom predloženým k 
článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Pozmeňujúci návrh 463

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– koncový bod výrobného reťazca, vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Pozri predchádzajúci pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení úvodná časť bodu 167 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 464

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa koncového bodu výrobného 
reťazca, za ktorým už produkty uvedené 
v tomto odseku nepodliehajú požiadavkám 
tohto nariadenia.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a  
s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o koncový bod výrobného reťazca, za 
ktorým už produkty uvedené v tomto 
odseku nepodliehajú požiadavkám tohto 
nariadenia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 465

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení uvedených v prvom 
pododseku písm. b) bode ii).“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením pravidiel týkajúcich sa 
opatrení uvedených v prvom pododseku 
písm. b) bode ii).“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).
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Pozmeňujúci návrh 466

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení uvedených v prvom 
pododseku.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením pravidiel týkajúcich sa 
opatrení uvedených v prvom pododseku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 467

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení uvedených v odsekoch 
2 a 3.“

„4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením pravidiel týkajúcich sa 
opatrení uvedených v odsekoch 2 a 3.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 468

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade „Komisia je splnomocnená prijímať 
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s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o:“

delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením opatrení, pokiaľ ide o:“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 469

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 5 – písmeno b – bod i
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o:“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením opatrení, pokiaľ ide o:“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 470

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú podmienky uvedené 
v prvom pododseku.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením podmienok uvedených v 
prvom pododseku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).
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Pozmeňujúci návrh 471

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o 
podmienky, za ktorých:“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením opatrení, pokiaľ ide o 
podmienky, za ktorých:“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 472

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 19 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení v súvislosti s:“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením opatrení v súvislosti s:“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 473

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 20 – odsek 11 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je po doručení stanoviska EFSA 
splnomocnená v súlade s článkom 51a 

„Komisia je po doručení stanoviska EFSA 
splnomocnená prijímať delegované akty 
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prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:“ v súlade s článkom 51a s cieľom doplniť 
toto nariadenie tým, že prijme:“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 474

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 21 – odsek 6 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o:“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením opatrení, pokiaľ ide o:“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 475

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 11 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 27 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú opatrení súvisiacich s týmto 
oddielom a s oddielom 1 tejto kapitoly.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením pravidiel, ktoré sa týkajú 
opatrení súvisiacich s týmto oddielom 
a s oddielom 1 tejto kapitoly.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).
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Pozmeňujúci návrh 476

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení v súvislosti 
s podmienkami verejného zdravia a zdravia 
zvierat pre zber, spracovanie a ošetrenie 
vedľajších živočíšnych produktov alebo 
odvodených produktov uvedených 
v odseku 1.“

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením pravidiel, ktoré sa týkajú 
opatrení v súvislosti s podmienkami 
verejného zdravia a zdravia zvierat pre 
zber, spracovanie a ošetrenie vedľajších 
živočíšnych produktov alebo odvodených 
produktov uvedených v odseku 1.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 477

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 13 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 32 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, pokiaľ ide o:“;

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením opatrení, pokiaľ ide o:“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 478

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 40 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa podmienok, pokiaľ ide o:

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením podmienok, pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 479

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prijme vykonávacie akty, 
pokiaľ ide o:

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a 
s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh 480

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 52 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 481

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 15 – písmeno a



PE637.548v01-00 276/499 RR\1182187SK.docx

SK

Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 41 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty stanovujúce podmienky 
uvedené v prvom pododseku písm. b). 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 52 ods. 3.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením podmienok uvedených v 
prvom pododseku písm. b).“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 482

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 15 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty stanovujúce požiadavky 
uvedené v prvom pododseku. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 52 ods. 3.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením požiadaviek uvedených v 
prvom pododseku.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 483

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 16 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 42 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty, 

„2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
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ktorými sa stanovujú: cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 
stanovia:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 484

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 17
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 43 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa pravidiel uvedených v prvom 
pododseku.“

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením pravidiel uvedených v prvom 
pododseku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 485

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 18
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 45 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty stanovujúce podrobné zásady na 
vykonanie tohto článku vrátane predpisov 
týkajúcich sa referenčných metód pre 
mikrobiologické analýzy. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 52 ods. 3.“

„4. Komisia môže prijať delegované 
akty stanovujúce podrobné zásady na 
doplnenie tohto článku vrátane predpisov 
týkajúcich sa referenčných metód pre 
mikrobiologické analýzy. Uvedené 
delegované akty sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 51a.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi a na objasnenie účelu splnomocnenia 
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(t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 486

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 48 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o:

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a s 
cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide 
o:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 487

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 48 – odsek 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty, 
ktorými sa určujú podmienky, na základe 
ktorých môžu príslušné orgány odchylne 
od odsekov 1 až 4 umožniť:

8. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 51a 
s cieľom doplniť toto nariadenie určením 
podmienok, na základe ktorých môžu 
príslušné orgány odchylne od odsekov 1 až 
4 umožniť:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh 488

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 51a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 51a „Článok 51a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomoci 
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, 
článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom 
pododseku a odseku 8 sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, 
článku 41 ods. 1 druhom pododseku, 
článku 41 ods. 3 treťom pododseku, 
článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3, článku 45 ods. 4, článku 48 
ods. 7 prvom pododseku a článku 48 
ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od... [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, 
článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom 
pododseku a odseku 8 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, 
článku 41 ods. 1 druhom pododseku, 
článku 41 ods. 3 treťom pododseku, 
článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3, článku 45 ods. 4, článku 48 ods. 
7 prvom pododseku a článku 48 ods. 8 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
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dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje s 
odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, 
článku 42 ods. 2 prvého pododseku, článku 
43 ods. 3, článku 48 ods. 7 prvého 
pododseku a odseku 8 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, 
článku 41 ods. 1 druhého pododseku, 
článku 41 ods. 3 tretieho pododseku, 
článku 42 ods. 2 prvého pododseku, článku 
43 ods. 3, článku 45 ods. 4, článku 48 ods. 
7 prvého pododseku a článku 48 ods. 8 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“ 
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

V článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES1 zmeneného rozhodnutím Rady 2006/512/ES2 
(„rozhodnutie o komitológii“) sa zaviedol takzvaný regulačný postup s kontrolou (RPK). 

Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 a vzhľadom na následné 
ustanovenie nového právneho rámca subsekundárnych právnych predpisov v článkoch 290 a 
291 ZFEÚ bolo potrebné revidovať rozhodnutie o komitológii. V nariadení 182/20113 
(„nariadenie o komitológii“), ktoré bolo prijaté na tento účel na základe článku 291 ods. 3 
ZFEÚ, bol však zámerne z jeho rozsahu pôsobnosti vynechaný článok 5a rozhodnutia 
o komitológii. Článok 5a, ktorým sa stanovuje RPK, sa preto musel prechodne zachovať na 
účely existujúcich základných aktov, v ktorých sa naň odkazuje. Na druhej strane predmetné 
acquis sa musí čím skôr zosúladiť s Lisabonskou zmluvou, aby sa zabezpečila právna istota.  

V roku 2013 Komisia predložila tri rozsiahle návrhy na dokončenie zosúladenia (tzv. súhrnné 
návrhy) a Parlament tieto návrhy prijal v prvom čítaní vo februári 20144. Tieto návrhy však 
nová Komisia po voľbách do Európskeho parlamentu stiahla. Táto otázka sa riešila v odseku 
27 novej Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (MID)5. Toto 
ustanovenie znie takto: 

„Uvedené tri inštitúcie [t. j. Európsky parlament, Rada a Komisia] uznávajú potrebu zosúladiť 
existujúce právne predpisy s právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou a 
predovšetkým potrebu vysokej priority promptného zosúladenia všetkých základných aktov, 
ktoré ešte odkazujú na regulačný postup s kontrolou. Komisia navrhne uvedené zosúladenie 
všetkých základných aktov do konca roku 2016.“

Po tom, čo vstúpila do platnosti MID, a na základe povinností z nej vyplývajúcich predložila 
Komisia v decembri 2016 dva nové návrhy na zosúladenie, z ktorých prvý bol zameraný na 
legislatívne súbory v oblasti spravodlivosti a druhý na ostatné oblasti politiky6. Prvá návrh 
pokrýva 3 základné akty a druhý sa vzťahuje na 168 základných aktov.

Na rozdiel od návrhov z roku 2013, v ktorých sa vo všeobecnosti uvádzalo, že odkazy na 
RPK v základných aktoch sa majú chápať ako odkazy na článok 290, resp. 291 ZFEÚ, je 
cieľom súčasných návrhov zmeniť predmetné základné akty ako také.

Spravodajcov prístup k tomuto návrhu

Delegované a vykonávacie akty sú dôležitou súčasťou kľúčových kompetencií Výboru pre 
právne veci (JURI) pokiaľ ide o výklad, uplatňovanie a monitorovanie práva Únie, súlad 
aktov Únie s primárnym právom, lepšiu tvorbu práva a zjednodušovanie práva Únie, ako je 
stanovené v prílohe V k rokovaciemu poriadku. Výbor JURI bol navyše v tejto oblasti veľmi 

1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.  
2 Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.
3 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.  
4 Pozri postupy 2013/218(COD), 2013/220(COD) a 2013/0365(COD). 
5 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
6 Pozri postupy 2016/0399(COD) a 2016/0400(COD). 
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aktívny od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 a aj dávno predtým, keď 
bol v roku 2006 prvýkrát zavedený vtedajší regulačný postup s kontrolou. 

Počas dvoch predošlých zosúladení v rokoch 2008 – 2009 a 2013 – 2014 bola na úrovni 
Konferencie predsedov výborov (KPV) dohodnutá špeciálna pracovná metóda. Rovnaká 
dohoda existuje aj v súvislosti so súčasným zosúladením. V rámci tohto postupu samotné 
výbory požiadané o stanovisko rozhodli o tom, akým spôsobom interne vypracujú svoje 
stanoviská a akú podobu budú mať tieto stanoviská, pričom sa výbor JURI zaviazal, že vo 
svojej správe v plnej miere zohľadní všetky stanoviská. Ako už spravodajca oznámil 
vo svojom pracovnom dokumente1, podporuje daný prístup a zdôrazňuje koordinačnú úlohu, 
ktorú môže v tejto súvislosti zohrávať výbor JURI. 

Vo všeobecnosti spravodajca víta tento návrh a pripája sa k rozhodnutiu Komisie aktualizovať 
existujúce prípady regulačného postupu s kontrolou na delegované akty. Na druhej strane by 
Komisia naďalej uprednostnila vykonávacie akty v niektorých prípadoch. Spravodajca a 
sektorové výbory, s ktorými sa konzultovalo, vyjadrujú námietky v tých prípadoch 
zosúladenia s vykonávacími aktmi, keď sa domnievajú, že návrhu Komisie chýba podrobné a 
konkrétne odôvodnenie. Tieto postupy by sa mali zosúladiť s delegovanými aktmi. V 
kontexte zosúladenia po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy opatrenia, na ktoré sa 
môžu vzťahovať delegované akty, zodpovedajú v zásade opatreniam, na ktoré sa vzťahuje 
regulačný postup s kontrolou, a teda by sa nemali zosúladiť s vykonávacími aktmi2.

Spravodajca chce posilniť dôležité horizontálne otázky, akými sú znenia splnomocnení (ktoré 
musia byť čo najpresnejšie a v súlade s najnovšou judikatúrou3) a trvanie delegovania 
právomocí (ktoré by nemalo presiahnuť 5 rokov a malo by sa doplniť oznamovacou 
povinnosťou Komisie). Návrh Komisie by sa preto mal zodpovedajúco zmeniť. 

V neposlednom rade by spravodajca chcel pripomenúť bod 31 MID, ktorý umožňuje Komisii 
spojiť dve alebo viac splnomocnení. Spravodajca však zdôrazňuje, že rozhodnutie Komisie 
spojiť splnomocnenia musí byť čo najtransparentnejšie a najzodpovednejšie a že sa musí 
zabrániť zneužitiam. 

1 PE606.188v01/-00.
2 Vo svojom uznesení z 25. februára 2014 o opatreniach nadväzujúcich na delegovanie legislatívnych právomocí 
a ku kontrole vykonávania vykonávacích právomocí Komisie zo strany členských štátov (2012/2323(INI)) sa 
Parlament okrem iného domnieva, že „s článkom 290 ZFEÚ by mali byť zosúladené minimálne všetky prípady, 
na ktoré sa doposiaľ vzťahoval regulačný postup s kontrolou“ (odsek 6).  
3 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. marca 2016, Európsky parlament/Európska komisia, C-286/14, 
ECLI:EU:C:2016:183.
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Pavel Svoboda
predseda
Výbor pre právne veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného 
postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (COM(2016)0799 – 2016/0400(COD))

Vážený pán predseda,

v nadväznosti na predbežnú dohodu dosiahnutú 12. februára 2019 v priebehu 
medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou 
prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/0400(COD); 
ďalej len „návrh“), ktorá zahŕňa dohodu o zmene právneho základu vyplývajúcej zo 
schváleného rozdelenia návrhu, sa koordinátori Výboru pre právne veci 18. februára 2019 
rozhodli poskytnúť stanovisko podľa článku 39 ods. 3 rokovacieho poriadku k správnosti 
určenia právneho základu dvoch častí návrhu v dôsledku jeho rozdelenia. Predbežnú dohodu 
schválil Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 27. februára 2019 a Výbor pre právne veci 
4. marca 2019. Rozdelenie následne schválila Konferencia predsedov 7. marca 2019.

I – Kontext

V článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES zmeneného rozhodnutím Rady 2006/512/ES 
(„rozhodnutie o komitológii“) sa zaviedol takzvaný regulačný postup s kontrolou (RPK). 
V rokoch 2008 a 2009 boli prijaté viaceré nástroje na tento regulačný postup s kontrolou 
(„zosúladenie s RPK“)1. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a na základe 
nového právneho rámca stanoveného v článkoch 290 a 291 ZFEÚ bolo potrebné rozhodnutie 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení určitých 
nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ 
ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – Prvá časť, 
Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 
o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 
1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s 
kontrolou – druhá časť, Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1103/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v 
článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie 
regulačnému postupu s kontrolou – Tretia časť, Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 80. 
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o komitológii revidovať. V nariadení (EÚ) č. 182/2011 („nariadenie o komitológii“), ktoré 
bolo prijaté na tento účel na základe článku 291 ods. 3 ZFEÚ, bol však zámerne z jeho 
rozsahu pôsobnosti vynechaný článok 5a rozhodnutia o komitológii, ktorým sa stanovuje 
RPK. Článok 5a sa preto musel prechodne zachovať na účely existujúcich právnych aktov, 
v ktorých sa naň odkazuje. Na druhej strane sa predmetné acquis musí zosúladiť podľa 
požiadaviek Lisabonskej zmluvy, aby sa zabezpečila právna istota. Na tento účel Komisia 
v roku 2013 navrhla dokončenie zosúladenia v troch rozsiahlych návrhoch (tzv. súhrnné 
návrhy), ktoré Parlament prijal v prvom čítaní vo februári 2014 na základe správ Výboru 
pre právne veci. Návrhy však Komisia stiahla, pretože v Rade nebolo možné dospieť k 
žiadnemu riešeniu.

Keď nadobudla účinnosť nová Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva 
z 13. apríla 2016, Komisia v decembri 2016 predložila dva nové návrhy na zosúladenie, 
pričom prvý je zameraný na legislatívne návrhy v oblasti spravodlivosti1 a druhý na ostatné 
oblasti politiky (návrh, ktorý sa vzťahuje na 168 právnych aktov).

V dôvodovej správe návrhu v oddiele o výbere právneho základu Komisia stanovila, 
že „Tento návrh sa zakladá na právnych základoch všetkých menených základných aktov“.  
To znamená, že ustanovenia zmluvy, ktoré tvoria právne základy návrhu Komisie, 
zodpovedajú všetkým ustanoveniam zmluvy zahrnutým v príslušných právnych základoch 
týchto 168 právnych aktov. Právnym základom návrhu predloženého Komisiou teda bol 
článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 
100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 
ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207, článok 214 ods. 3 a článok 338 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Komisia takisto v dôvodovej správe 
výslovne uviedla, že „Táto iniciatíva sa týka výlučne postupov uplatňovaných na úrovni Únie 
v rámci prijímania aktov na základe prenesených právomocí“.

Komisia sa vo svojom prístupe k právnemu základu pridŕžala prístupu, ktorý zaujala počas 
zosúlaďovania s RPK a v súhrnných návrhoch z roku 2013.

Vyjednávači troch inštitúcií sa počas trialógu 12. februára 2019 dohodli na rozdelení 
súhrnného návrhu a uzavreli rokovania o 64 právnych aktoch, na ktoré sa vzťahuje. Okrem 
toho sa dohodli, že v rokovaniach o zostávajúcich 104 právnych aktoch sa bude pokračovať 
v ďalšom volebnom období.

Po rozdelení návrhu bolo dohodnuté, že ustanovenia zmluvy, ktoré tvoria právne základy 
prvej dohodnutej časti návrhu, budú zodpovedať ustanoveniam zmluvy zahrnutým v 
príslušných právnych základoch 64 právnych aktov, na ktoré sa vzťahuje táto časť, a teda 
ustanovenia zmluvy, ktoré tvoria právne základy zvyšnej, nedohodnutej časti návrhu, budú 
zodpovedať ustanoveniam zmluvy zahrnutým v právnych základoch 104 právnych aktov, 
na ktoré sa vzťahuje táto časť.

Právnymi základmi časti návrhu Komisie dohodnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní 
12. februára 2019, ktoré sa týkajú 64 právnych aktov, sú článok 33, článok 43 ods. 2, článok 

1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (2016/0399(COD)).
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53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), 
článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207 ods. 2, článok 214 ods. 
3 a článok 338 ods. 1 ZFEÚ. V porovnaní s pôvodným návrhom Komisie tu nie je zahrnutý 
článok 64 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. a) ZFEÚ, pretože tieto články tvoria právny základ 
právnych aktov, ktoré nie sú súčasťou tejto prvej časti. 

Nedohodnutá časť návrhu Komisie, ktorá sa vzťahuje na zvyšných 104 právnych aktov, sa 
bude zakladať na ustanoveniach zmluvy zodpovedajúcich ich príslušným právnym základom, 
konkrétne článku 43 ods. 2, článku 53 ods. 1, článku 62, článku 91, článku 100 ods. 2, článku 
114, článku 153 ods. 2 písm. b), článku 168 ods. 4 písm. a), článku 168 ods. 4 písm. b), 
článku 192 ods. 1 a článku 338 ods. 1 ZFEÚ. Treba poznamenať, že článok 64 ods. 2 ZFEÚ 
nezodpovedá žiadnemu aktu zo zostávajúcich 104 právnych aktov a pôvodne bol do návrhu 
začlenený omylom.

II – Príslušné články zmluvy

Ďalej sú uvedené články, ktoré tvoria právne základy prvej časti návrhu Komisie dohodnutej 
spoluzákonodarcami, ktorá sa týka 64 právnych aktov. 

V článku 33 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v kapitole o colnej spolupráci, sa uvádza:

Článok 33
(pôvodný článok 135 Zmluvy o ES)
V rámci pôsobnosti zmlúv Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom prijímajú opatrenia na posilnenie colnej spolupráce medzi členskými štátmi a 
Komisiou.

V článku 43 ods. 2 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v hlave III o poľnohospodárstve a rybnom 
hospodárstve, sa uvádza:

Článok 43 ods. 2
(pôvodný článok 37 Zmluvy o ES)
(...) 2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú 
v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. (...)

V článku 53 ods. 1 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v kapitole o práve usadiť sa v rámci hlavy 
o voľnom pohybe osôb, služieb a kapitálu, sa uvádza:

Článok 53 ods. 1
(pôvodný článok 47 Zmluvy o ES)
1.  S cieľom uľahčiť zriadenie a vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti osôb vydajú 
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom smernice na vzájomné 
uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách a na 
koordináciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských 
štátoch týkajúcich sa začatia a vykonávania činností samostatne zárobkovo činných osôb. (...)

V článku 62 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v kapitole o službách v rámci hlavy o voľnom pohybe 
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osôb, služieb a kapitálu, sa uvádza:

Článok 62
(pôvodný článok 55 Zmluvy o ES)
Ustanovenia článkov 51 až 54 sa použijú pre otázky upravené touto kapitolou.

V článku 91 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v hlave o doprave, sa uvádza:

Článok 91
(pôvodný článok 71 Zmluvy o ES)

1.  Za účelom vykonania článku 90 a berúc do úvahy špecifické črty dopravy Európsky 
parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym 
a sociálnym výborom a Výborom regiónov stanovia:

a) spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo 
z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých 
členských štátov;

b) podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského 
štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu;

c) opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy;
d) ďalšie potrebné ustanovenia.

2. Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 sa zohľadnia prípady, v ktorých by 
uplatňovanie mohlo závažne ovplyvniť životnú úroveň a úroveň zamestnanosti v určitých 
regiónoch a prevádzku dopravných zariadení.

V článku 100 ods. 2, ktorý sa takisto nachádza v hlave o doprave, sa uvádza:

Článok 100 ods. 2
(pôvodný článok 80 Zmluvy o ES)
(...) 2. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať 
vhodné ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu. Uznášajú sa po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V článku 114, ktorý sa nachádza v kapitole o aproximácii práva, sa uvádza:
Článok 114
(pôvodný článok 95 Zmluvy o ES)
1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ 
zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na 
aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného 
pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.
3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich 
príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.
4. Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo 
Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa 
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ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať 
vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.
5. Okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí harmonizačného opatrenia 
Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou považuje členský štát za 
nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia 
vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného 
prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.
6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne 
ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii 
alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu 
vnútorného trhu.
Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa 
považujú za schválené.
V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské 
zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty 
najviac o ďalších šesť mesiacov.
7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne 
ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba 
navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.
8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 
opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá 
okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.
9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 258 a 259 môže Komisia alebo ktorýkoľvek 
členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru Európskej únie, ak sa domnieva, že iný členský 
štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.
10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú 
doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej 
povahy uvedených v článku 36 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu 
Únie.

V článku 153 ods. 2 písm. b), ktorý sa nachádza v hlave o sociálnej politike, sa uvádza 
[doplnené objasnenie]:

Článok 153 ods. 2 písm. b)
(pôvodný článok 137 Zmluvy o ES)
(...) 2. Na tento účel [t. j. na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 prostredníctvom 
podpory EÚ a jej dopĺňania činnosti členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 1] 
Európsky parlament a Rada:
a) (...)
b) môžu v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc 
minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické 
predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, 
finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných 
podnikov. (...)

V článku 168 ods. 4 písm. b), ktorý sa nachádza v hlave o verejnom zdraví, sa 
uvádza:
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Článok 168 ods. 4 písm. b)
(pôvodný článok 152 Zmluvy o ES)
(...) 4. Odchylne od článku 2 ods. 5 a článku 6 písm. a) a v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. k) 
a s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 
regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:
a) (...)
b) opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je 
ochrana verejného zdravia, (...)

V článku 172, ktorý sa nachádza v hlave o zriadení a rozvoji transeurópskych sietí, sa uvádza:

Článok 172
(pôvodný článok 156 Zmluvy o ES)
Európsky parlament a Rada prijmú usmernenia a ostatné opatrenia uvedené v článku 171 
ods. 1 v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym 
výborom a Výborom regiónov.
Usmernenia a projekty spoločného záujmu, ktoré sa týkajú územia členského štátu si vyžadujú 
schválenie členského štátu.

V článku 192 ods. 1, ktorý sa nachádza v hlave XX o životnom prostredí, sa uvádza:

Článok 192
(pôvodný článok 175 Zmluvy o ES)
1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s 
Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má 
Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191. (...)

V článku 207, ktorý sa nachádza v hlave o spoločnej obchodnej politike, sa uvádza:

Článok 207
(pôvodný článok 133 Zmluvy o ES)
1. Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám 
colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom a 
službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, 
zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu 
obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa 
uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie.
2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú 
prostredníctvom nariadení opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej 
obchodnej politiky.
3. Ak sú potrebné rokovania a uzavretie dohôd s jedným alebo viacerými tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, uplatní sa článok 218, pokiaľ nie je v osobitných 
ustanoveniach tohto článku ustanovené inak.
Komisia predloží odporúčania Rade, ktorá poverí Komisiu začatím potrebných rokovaní. 
Rada a Komisia zodpovedajú za zabezpečenie toho, aby dojednané dohody boli v súlade 
s vnútornými politikami a predpismi Únie.
Tieto rokovania vedie Komisia, pričom sa radí s osobitným výborom ustanoveným Radou 
na pomoc Komisii pri vykonávaní tejto úlohy a v rámci smerníc, ktoré jej Rada môže 
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adresovať. Komisia pravidelne podáva osobitnému výboru a Európskemu parlamentu správy 
o pokroku v rokovaniach.
4. Pri rokovaní a uzatváraní dohôd uvedených v odseku 3 sa Rada uznáša kvalifikovanou 
väčšinou.
Pri rokovaní a uzatváraní dohôd v oblasti obchodu so službami, obchodných aspektov 
duševného vlastníctva a v oblasti priamych zahraničných investícií sa Rada uznáša 
jednomyseľne, ak takéto dohody obsahujú ustanovenia, pre ktoré sa vyžaduje jednomyseľnosť 
na prijatie vnútorných predpisov.
Rada sa uznáša jednomyseľne aj pri rokovaní a uzavieraní dohôd:
a) v oblasti obchodu s kultúrnymi a audiovizuálnymi službami, ak hrozí, že týmito dohodami 
bude dotknutá kultúrna a jazyková rozmanitosť Únie,
b) v oblasti obchodu so sociálnymi, vzdelávacími a zdravotníckymi službami, ak hrozí, 
že týmito dohodami bude vážne narušená vnútroštátna organizácia týchto služieb a dotknutá 
zodpovednosť členských štátov za ich poskytovanie.
5. Rokovania a uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti dopravy sa spravujú hlavou VI 
tretej časti a článkom 218.
6. Výkonom právomocí prenesených týmto článkom v oblasti obchodnej politiky nie je 
dotknuté rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi a tento výkon nepovedie 
k harmonizácii zákonov alebo iných právnych predpisov členských štátov, pokiaľ zmluvy 
takúto harmonizáciu vylučujú.

V článku 214 ods. 3, ktorý sa nachádza v kapitole o humanitárnej pomoci, sa uvádza:

Článok 214 ods. 3
(...) 3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia 
opatrenia vymedzujúce rámec, v ktorom sa vykonávajú činnosti Únie v oblasti humanitárnej 
pomoci. (...)

V článku 338 ods. 1, ktorý sa nachádza v siedmej časti ZFEÚ o všeobecných a záverečných 
ustanoveniach, sa uvádza:

Článok 338
(pôvodný článok 285 Zmluvy o ES)
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych 
bánk a Európskej centrálnej banky prijmú Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom opatrenia na vypracovanie štatistík tam, kde je to nevyhnutné 
pre výkon činností Únie. (...)

III – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie 
Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu 
a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“1. Výber nesprávneho právneho základu 
môže byť preto dôvodom na zrušenie daného aktu.

V prípade viacerých právnych základov treba určiť, či návrh buď:

1 Vec C-45/86, Komisia/ Rada (Všeobecné colné preferencie), Zb. 1987, s. 1439, bod 5; vec
C-440/05 Komisia/ Rada, Zb. 2007, s. I-9097; vec C-411/06 Komisia/ Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585.
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1. sleduje viacero účelov alebo má viacero zložiek, pričom jeden účel alebo zložku možno 
označiť za hlavnú alebo prevažujúcu, zatiaľ čo ostatné majú len vedľajší charakter; alebo 

2. súčasne sleduje viacero cieľov alebo má viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne 
prepojené tak, že ani jeden cieľ alebo zložka nemá vo vzťahu k ostatným sekundárny 
alebo nepriamy charakter.

Podľa judikatúry Súdneho dvora musí byť akt v prvom prípade založený na jedinom právnom 
základe, ktorý zodpovedá hlavnému alebo prevažujúcemu účelu alebo zložke, a v druhom 
prípade môže byť akt založený na rôznych príslušných právnych základoch1.

Zatiaľ čo výber právneho základu by v zásade nemal závisieť od toho, aký právny základ bol 
zvolený v prípade skorších legislatívnych aktov, podľa ustálenej judikatúry musí byť právny 
základ opatrenia stanovený vzhľadom na jeho vlastný zámer a obsah, a nie na právny základ, 
ktorý bol použitý pri prijímaní iných opatrení EÚ, ktoré by v niektorých prípadoch mohli mať 
podobné znaky. Ak má však legislatívny akt len doplniť alebo opraviť iný legislatívny akt bez 
toho, aby sa zmenil jeho pôvodný cieľ, zákonodarca EÚ je v prípade tohto aktu plne 
oprávnený použiť právny základ prvého aktu2. 

IV. Cieľ a obsah návrhu

Lisabonskou zmluvou sa zaviedli delegované a vykonávacie akty vrátane jasného rozlíšenia 
medzi nimi (články 290 a 291 ZFEÚ). V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej 
zmluvy je niekoľko aktov z obdobia pred Lisabonskou zmluvou, ktoré obsahujú odkaz na 
regulačný postup s kontrolou (RPK), stále potrebné prispôsobiť článkom 290 a 291 ZFEÚ.

Ako už bolo uvedené, návrh sa vzťahuje na právne akty zahrnuté v troch návrhoch na 
legislatívne zosúladenie, ktoré prijala Komisia v roku 2013, a na akt, ktorý nebol súčasťou 
návrhu z roku 2013, ale ktorý treba zosúladiť a bol pridaný k tomuto návrhu. Nezahŕňa akty, 
na základe ktorých boli medzitým predložené jednotlivé legislatívne návrhy.

Legislatívny prístup zvolený v návrhu spočíva v zmene každého príslušného právneho aktu. 

Konkrétne ustanovenie, ktoré obsahuje podstatné posilnenie RPK, sa preformuluje
podľa znenia dohodnutého v štandardných ustanoveniach článkov o delegovaní právomocí. 
Do každého aktu sa vkladá štandardný článok o výkone delegovaných právomocí a zároveň 
sa vypúšťajú odkazy na RPK. V niektorých prípadoch spoluzákonodarcovia rozhodli, že nie 
je potrebné žiadne posilnenie, a zostali len pri vypustení RPK. 
Podľa dôvodovej správy v návrhu sa to „týka výlučne postupov uplatňovaných na úrovni Únie 
v rámci prijímania aktov na základe prenesených právomocí“.

Úpravy a zmeny, ktoré sa majú vykonať na základe návrhu, sa týkajú len postupov na úrovni 
Únie, preto sú nezávislé od akýchkoľvek opatrení na prevzatie do vnútroštátneho práva. Preto 
si v prípade smerníc nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov.

1 Pozri vec C-411/06, citovanú vyššie, body 46 – 47.
2 Pozri rozsudok z 21. júna 2018, Poľsko/Parlament a Rada, C-5/16, EU:C:2018:483, body 49 a 69 a citovanú 
judikatúru.
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V – Určenie vhodného právneho základu

Skutočnosť, že návrh sa zakladá na právnych základoch všetkých menených právnych aktov, 
nie je v zásade problematická z právneho hľadiska.

Je však pravda, ako na to správne upozornila právna služba, že niektoré z dotknutých 
právnych aktov sú smernice, zatiaľ čo predložený návrh Komisie sa vzťahuje na prijatie 
nariadenia. Najmä článok 53 ods. 1 a článok 153 ods. 2 písm. b) ZFEÚ, ktoré predstavujú dva 
právne základy z dohodnutej časti návrhu, umožňujú Parlamentu a Rade prijímať smernice, a 
nie nariadenia.

Ako je zjavné z pôvodného výberu právnych základov Komisie a z cieľa a obsahu návrhu 
uvedených vyššie, návrh nie je zameraný na zmenu právnych aktov v bežnom zmysle tohto 
pojmu. Naopak, jeho cieľom je zosúladenie právnych predpisov odkazujúcich na regulačný 
postup s kontrolou s právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou. Nevyžaduje sa ním 
transpozícia zo strany členských štátov.

Takisto treba poznamenať, že Komisia sa vo svojom prístupe k právnemu základu návrhu 
pridŕžala prístupu, ktorý zaujala počas zosúlaďovania s RPK a v súhrnných návrhoch z roku 
2013.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je preto prijateľné, že sa v rámci tohto nariadenia zmení 
niekoľko smerníc v rámci obmedzení uvedených vyššie.

VI – Záver a odporúčanie

Na základe predchádzajúcej analýzy predstavujú článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 
1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 
168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207 ods. 2, článok 214 ods. 3 a 
článok 338 ods. 1 ZFEÚ riadny právny základ dosiahnutej predbežnej dohody.

Zároveň článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 
114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), 
článok 192 ods. 1) a článok 338 ods. 1 ZFEÚ predstavujú vhodný právny základ druhej časti 
návrhu, ktorú má prijať Parlament ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 1. apríla 2019 jednomyseľne1, 14 hlasmi za, 
rozhodol odporučiť, aby sa po rozdelení návrhu uvedené články považovali za právny základ 
predbežnej dohody, ako sa navrhuje v texte schválenom výborom Coreper 27. februára 2019 a 
schválenom Výborom pre právne veci 4. marca, a pozície Parlamentu v prvom čítaní, pokiaľ 
ide o zvyšných 104 aktov z druhej časti návrhu.

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Mady 
Delvaux (podpredsedníčka), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie Ward, Tadeusz 
Zwiefka, Mylène Troszczynski (v mene Gillesa Lebretona podľa článku 200 ods. 2).
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S úctou

Pavel Svoboda
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26.9.2017

STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Roberto Gualtieri

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- doplniť toto nariadenie o kritériá 
hodnotenia kvality,

- doplniť toto nariadenie o kritériá 
hodnotenia kvality premenných,

Odôvodnenie

Zosúladenie úvodného textu (odôvodnenia) s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 
10 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2
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Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 4 ods. 2 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

(2) V článku 4 ods. 2 písm. d) sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

„Podrobné informácie o programoch 
uvedených v prvom pododseku sa stanovia 
v prílohách. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 18a prijímať delegované 
akty týkajúce sa ich schvaľovania a 
uplatňovania.“

„Podrobné informácie o programoch 
uvedených v prvom pododseku sa stanovia 
v prílohách. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 18a prijímať delegované 
akty s cieľom doplniť toto nariadenie tým, 
že sa bližšie špecifikuje ich schvaľovanie a 
uplatňovanie.“

Odôvodnenie

V nadväznosti na súčasnú judikatúru Súdneho dvora by bolo vhodné, aby sa v rámci 
splnomocnenia jasne špecifikovalo, či ide o právomoc doplniť alebo pozmeniť právny akt. 
Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality.

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality 
premenných.

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom návrhu sa špecifikuje splnomocnenie (doplniť) a presný predmet 
delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) V článku 18 sa vypúšťa odsek 3.

Odôvodnenie

Odsek 3 je procesné ustanovenie týkajúce sa regulačného postupu s kontrolou, ktoré je teraz 
nadbytočné, a preto sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, 
článku 10, písmene a), písmene b) bode 3, 
písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, 
písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 
a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 a písmene 
d) bode 2 prílohy B, písmene b) bode 2, 
písmene d) bode 2 a písmene g) bode 2 
prílohy C a písmene b) bode 2 a písmene d) 
bode 2 prílohy D sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 
písm. d) druhom pododseku, článku 10 
ods. 5, písmene a), písmene b) bode 3, 
písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, 
písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 
a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 a písmene 
d) bode 2 prílohy B, písmene b) bode 2, 
písmene d) bode 2 a písmene g) bode 2 
prílohy C a písmene b) bode 2 a písmene d) 
bode 2 prílohy D sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce 
delegované právomoci. Čas trvania delegovania právomoci sa mení z doby neurčitej na 
obdobie piatich rokov v súlade so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych predpisoch v 
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oblasti zodpovedností Výboru pre hospodárske a menové veci a so všeobecným prístupom 
Parlamentu. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, 
písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) 
bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) 
bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy 
A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 
prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) 
bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C 
a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 
prílohy D môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 písm. d) 
druhom pododseku, článku 10 ods. 5, 
písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) 
bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) 
bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy 
A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 
prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) 
bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C 
a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 
prílohy D môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce 
delegované právomoci.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Článok 18a – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, 
písmena a), písmena b) bodu 3, písmena c) 
bodu 2, písmena c) bodu 10, písmena d) 
bodu 2 a písmena f) bodov 8 a 9 prílohy A, 
písmena b) bodu 4 a písmena d) bodu 2 
prílohy B, písmena b) bodu 2, písmena d) 
bodu 2 a písmena g) bodu 2 prílohy C 
a písmena b) bodu 2 a písmena d) bodu 2 
prílohy D nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 písm. d) 
druhom pododseku, článku 10 ods. 5, 
písmena a), písmena b) bodu 3, písmena c) 
bodu 2, písmena c) bodu 10, písmena d) 
bodu 2 a písmena f) bodov 8 a 9 prílohy A, 
písmena b) bodu 4 a písmena d) bodu 2 
prílohy B, písmena b) bodu 2, písmena d) 
bodu 2 a písmena g) bodu 2 prílohy C 
a písmena b) bodu 2 a písmena d) bodu 2 
prílohy D nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce 
delegované právomoci. Obdobie kontroly je stanovené na tri mesiace a možno ho predĺžiť o 
ďalšie tri mesiace v súlade so zaužívaným postupom uvedeným v právnych predpisoch v 
oblasti zodpovedností Výboru pre hospodárske a menové veci. Toto sa uvádza jednotne v 
celom texte.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – podbod ii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno b – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa využitia iných štatistických 
jednotiek.

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
zabezpečením možnosti využitia iných 
štatistických jednotiek.
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Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – podbod iii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno c – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie o cenách priemyselných 
výrobcov realizované na zahraničnom trhu 
(č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa 
môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny 
výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného 
obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak 
to nevedie k žiadnemu významnému 
zhoršeniu kvality v porovnaní 
s konkrétnymi cenovými informáciami. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa podmienok na zabezpečenie 
nevyhnutnej kvality údajov.“;

2. Informácie o cenách priemyselných 
výrobcov realizované na zahraničnom trhu 
(č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa 
môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny 
výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného 
obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak 
to nevedie k žiadnemu významnému 
zhoršeniu kvality v porovnaní 
s konkrétnymi cenovými informáciami. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
podmienok na zabezpečenie nevyhnutnej 
kvality údajov.“;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – podbod viii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha A – písmeno f – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ukazovatele vzťahujúce sa na 
zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú 
v členení na krajiny eurozóny a krajiny 
mimo nej. Toto členenie sa použije 
v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až 
E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií 
(jednomiestny alfabetický kód) a divízií 

9. Ukazovatele vzťahujúce sa na 
zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v 
členení na krajiny eurozóny a krajiny 
mimo nej. Toto členenie sa použije 
v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až 
E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií 
(jednomiestny alfabetický kód) a divízií 
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(dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. 
Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú 
informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem 
toho sa má ukazovateľ dovozná cena 
(č. 340) zasielať v členení na krajiny 
eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto 
členenie sa použije v prípade celého 
priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, 
ako aj úrovní sekcií (jednomiestny 
alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny 
číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny 
eurozóny a krajiny mimo eurozóny je 
Komisia splnomocnená v súlade s článkom 
18a prijímať delegované akty týkajúce sa 
určenia podmienok uplatňovania 
európskych systémov výberových 
zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 
písm. d) prvom pododseku. Európsky 
systém výberových zisťovaní môže 
obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné 
ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo 
eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli 
euro ako svoju menu, nemusia zasielať 
ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na 
krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“

(dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. 
Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú 
informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem 
toho sa má ukazovateľ dovozná cena 
(č. 340) zasielať v členení na krajiny 
eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto 
členenie sa použije v prípade celého 
priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, 
ako aj úrovní sekcií (jednomiestny 
alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny 
číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny 
eurozóny a krajiny mimo eurozóny je 
Komisia splnomocnená v súlade s článkom 
18a prijímať delegované akty s cieľom 
doplniť toto nariadenie určením 
podmienok uplatňovania európskych 
systémov výberových zisťovaní 
definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) 
prvom pododseku. Európsky systém 
výberových zisťovaní môže obmedziť 
rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz 
výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské 
štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju 
menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 
312 a 340 v členení na krajiny eurozóny 
a krajiny mimo nej.

Odôvodnenie

Termín eurozóna je úradným termínom označujúcim skupinu krajín, ktoré prijali euro ako 
svoju jednotnú menu. Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – podbod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha B – písmeno b – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa využitia iných štatistických 
jednotiek.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
zabezpečením možnosti využitia iných 
štatistických jednotiek.
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Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – podbod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa využitia iných štatistických 
jednotiek.

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
zabezpečením možnosti využitia iných 
štatistických jednotiek.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – podbod iii
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno c – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) V písmene c) bode 4 sa vypúšťa 
posledný odsek;

iii) V písmene c) bode 4 sa vypúšťa 
tretí pododsek;

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s normami pre vypracúvanie právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – podbod v
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha C – písmeno g – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ukazovatele pre tržby za vlastné 
výkony a tovar (č. 120) a deflátor 
predaja/objem predaja (č. 330/123) sa 
predkladajú do jedného mesiaca na úrovni 
podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví 
f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu 
zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za 
vlastné výkony a tovar a deflátor 
predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s 
príspevkami v súlade s prídelmi 
európskych systémov výberových 
zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 
písm. d) prvom pododseku. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 18a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
prídelov európskych systémov výberových 
zisťovaní.

2. Ukazovatele pre tržby za vlastné 
výkony a tovar (č. 120) a deflátor 
predaja/objem predaja (č. 330/123) sa 
predkladajú do jedného mesiaca na úrovni 
podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví 
f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu 
zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za 
vlastné výkony a tovar a deflátor 
predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s 
príspevkami v súlade s prídelmi 
európskych systémov výberových 
zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 
písm. d) prvom pododseku. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 18a 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie určením prídelov 
európskych systémov výberových 
zisťovaní.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – podbod i
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha D – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty 
týkajúce sa využitia iných štatistických 
jednotiek.

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
zabezpečením možnosti využitia iných 
štatistických jednotiek.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – podbod iv
Nariadenie (ES) č. 1165/98
Príloha D – písmeno d – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ukazovateľ „tržby za vlastné 
výkony a tovar“ (č. 120) sa má predkladať 
aj vo forme upravenej o vplyv počtu 
pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele 
vykazujú vplyv počtu pracovných dní, 
členské štáty môžu tieto ukazovatele 
predkladať aj vo forme upravenej o vplyv 
počtu pracovných dní. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 18a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa 
majú predkladať vo forme upravenej 
o vplyv počtu pracovných dní.“;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 530/1999 hospodárskym a technickým 
zmenám by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie o definície a rozpis 
informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj 
o kritériá hodnotenia kvality. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 530/1999 hospodárskym a technickým 
zmenám by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie o definície a rozpis 
informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj 
o kritériá hodnotenia kvality štatistiky. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
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na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 10 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú definície a rozpisu 
informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa 
odseku 1 a 2 tohto článku. Tieto 
delegované akty Komisia prijíma pre každé 
referenčné obdobie minimálne deväť 
mesiacov pred začiatkom referenčného 
obdobia.“

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením definície a rozpisu informácií, 
ktoré sa majú poskytnúť podľa odseku 1 
a 2 tohto článku. Tieto delegované akty 
Komisia prijíma pre každé referenčné 
obdobie minimálne deväť mesiacov pred 
začiatkom referenčného obdobia.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality. 
Tieto delegované akty Komisia prijíma pre 

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality 
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každé referenčné obdobie minimálne deväť 
mesiacov pred začiatkom referenčného 
obdobia.“

štatistiky. Tieto delegované akty Komisia 
prijíma pre každé referenčné obdobie 
minimálne deväť mesiacov pred začiatkom 
referenčného obdobia.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 
3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 
3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych 
predpisoch v oblasti zodpovedností výboru ECON a so všeobecným prístupom Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 530/1999
Článok 10a – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania obdobia kontroly so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych 
predpisoch v oblasti zodpovedností výboru ECON.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 1 – zarážka 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- doplniť toto nariadenie prijatím 
opatrení týkajúcich sa poskytovania 
údajov v súlade s výsledkami štúdií 
uskutočniteľnosti.

Odôvodnenie

Zosúladenie úvodu s navrhovanými zmenami článku 10 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 
v súvislosti s obsahom správ o kvalite by 

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 
v súvislosti so štruktúrou a s podrobnou 
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sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

úpravou správ o kvalite by sa mali Komisii 
udeliť vykonávacie právomoci. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Zosúladenie úvodu s navrhovanými zmenami článku 8 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú zmien na účely nového 
vymedzenia technickej špecifikácie indexu 
a revízií štruktúry štatistického váženia.“

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú zmien prílohy na účely 
nového vymedzenia technickej špecifikácie 
indexu a revízií štruktúry štatistického 
váženia.“

Odôvodnenie

Spresnenie splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú zmien na účely zahrnutia 
ekonomických činností uvedených 
v sekciách O až S NACE Rev. 2 do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to 
pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti 
definovaných v článku 10.“

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú zmien na účely zahrnutia 
ekonomických činností uvedených 
v sekciách O až S NACE Rev. 2 do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to 
pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti 
uvedených v článku 10.“
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Odôvodnenie

Spresnenie splnomocnenia. V článku 10 sa zavádza vypracúvanie štúdií uskutočniteľnosti, ale 
nie sú ním vymedzené.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S prihliadnutím na príspevky k celkovej 
zamestnanosti a k nákladom práce na 
úrovni Únie a na úrovniach členských 
štátov je Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú identifikácie 
hospodárskych činností definovaných 
v sekciách NACE Rev. 2 a podľa ďalších 
rozdelení, nie mimo úrovne divízií NACE 
Rev. 2 (2-číselná úroveň) alebo zoskupení 
divízií, v rámci ktorých musia byť údaje 
členené so zreteľom na hospodársky 
a sociálny vývoj.

S prihliadnutím na príspevky k celkovej 
zamestnanosti a k nákladom práce na 
úrovni Únie a na úrovniach členských 
štátov je Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie rozpisom 
hospodárskych činností definovaných 
v sekciách NACE Rev. 2 a podľa ďalších 
rozdelení, nie mimo úrovne divízií NACE 
Rev. 2 (2-číselná úroveň) alebo zoskupení 
divízií, v rámci ktorých musia byť údaje 
členené so zreteľom na hospodársky 
a sociálny vývoj.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktoré sa týkajú určenia týchto 
hospodárskych činností, a to pri 
zohľadnení štúdií o vykonateľnosti 
definovaných v článku 10.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
týchto hospodárskych činností, a to pri 
zohľadnení štúdií o vykonateľnosti 
uvedených v článku 10.



RR\1182187SK.docx 309/499 PE637.548v01-00

SK

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia metodiky, ktorá sa 
použije na reťazenie indexu.“

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením metodiky, ktorá sa použije na 
reťazenie indexu.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty 
týkajúce sa definície osobitných kritérií 
kvality. Prenesené bežné údaje a spätné 
údaje musia spĺňať tieto kritériá kvality.

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
definovaním osobitných kritérií kvality. 
Prenesené bežné údaje a spätné údaje 
musia spĺňať tieto kritériá kvality.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4
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Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Počnúc rokom 2003 členské štáty 
poskytnú Komisii výročné správy 
o kvalite. Obsah týchto správ vymedzí 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 
2.“

2. Počnúc rokom 2003 členské štáty 
poskytnú Komisii výročné správy 
o kvalite. Štruktúru a podrobnú úpravu 
týchto správ vymedzí Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 12 ods. 2.“

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho aktu. Zdá sa, že 
primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu 
správy, čo objasňuje predložený pozmeňujúci návrh. To je tiež v súlade s novšími právnymi 
predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a) Článok 9 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Článok 9 sa týka období transpozície a výnimiek, ktoré medzičasom stratili platnosť. Preto je 
tento článok nadbytočný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia prijme opatrenia na 
základe výsledkov štúdií o vykonateľnosti 

5. Komisia je v súlade s článkom 11a 
splnomocnená prijímať delegované akty 



RR\1182187SK.docx 311/499 PE637.548v01-00

SK

prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 12 ods. 2. Tieto 
opatrenia rešpektujú zásadu efektívnosti 
vynaložených nákladov vymedzenú 
v článku 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 
vrátane minimalizovania zaťaženia 
respondentov.“;

s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide poskytovanie údajov uvedených v 
odseku 2 tohto článku na základe 
výsledkov štúdií o vykonateľnosti 
uvedených v tomto článku. Tieto 
delegované akty rešpektujú zásadu 
efektívnosti vynaložených nákladov 
vymedzenú v článku 2 nariadenia (ES) č. 
223/2009 vrátane minimalizovania 
zaťaženia respondentov.“;

Odôvodnenie

Nie je vhodné, aby sa takéto opatrenia prijali prostredníctvom vykonávacích aktov, keďže 
splnomocnenie prekračuje rámec toho, aby sa stanovili „jednotné podmienky na vykonávanie 
právne záväzných aktov Únie“, ako sa uvádza v článku 291 ZFEÚ. Toto splnomocnenie preto 
musí mať formu delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 
a článku 4 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, 
článku 4 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 
a článku 10 ods. 5 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedenej 
v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 
4 môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedenej 
v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 
ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 a článku 10 
ods. 5 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 450/2003
Článok 11a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 
ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 a článku 10 
ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
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Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov, obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- meniť toto nariadenie s cieľom 
upraviť celkový podiel Únie,

- meniť toto nariadenie s cieľom 
prispôsobiť celkový podiel Únie,

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 3 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty 
týkajúce sa časového harmonogramu 
poskytovanie položiek P.1, P.2, D.42, 
D.43, D.44, D.45, a B.4G, ako aj akého 
rozhodnutia, ktorým sa vyžaduje 
rozdelenie transakcií vymenovaných 
v prílohe podľa zodpovedajúceho sektora. 
Každé takéto rozhodnutie sa prijme len po 
tom, ako Komisia predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade 
o vykonávaní tohto nariadenia podľa 
článku 9.“;

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
časového harmonogramu pre poskytovanie 
položiek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a 
B.4G, ako aj vyžadovaním rozdelenia 
transakcií vymenovaných v prílohe podľa 
zodpovedajúceho sektora. Každý takýto 
delegovaný akt sa prijme len po tom, ako 
Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade o vykonávaní tohto 
nariadenia podľa článku 9.
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Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Odsek 5 sa vypúšťa;

Odôvodnenie

Odsek 5 odkazuje na zasielanie údajov v roku 2004, a preto je neplatný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení odsek 1 tohto článku, 
pokiaľ ide o celkový podiel Únie.“ ;

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení odsek 1 tohto článku s 
cieľom prispôsobiť celkový podiel (1 %) 
Únie.“

Odôvodnenie

Objasnenie (rozsahu pôsobnosti) splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 6 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty 
týkajúce sa prijatia spoločných noriem 
kvality.

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 7a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
spoločných noriem kvality.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 
ods. 3 a článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 
ods. 3 a článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1161/2005
Článok 7a – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 
a článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 
a článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 65 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1893/2006
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 6a prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení príloha v záujme 
technologického alebo hospodárskeho 
vývoja, resp. v záujme jej zosúladenia 
s ďalšími ekonomickými a sociálnymi 
klasifikáciami.“ 

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 6a prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení príloha I v záujme 
technologického alebo hospodárskeho 
vývoja, resp. v záujme jej zosúladenia 
s ďalšími ekonomickými a sociálnymi 
klasifikáciami.“

Odôvodnenie

Spresnenie odkazu (keďže existuje viac než jedna príloha).

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 65 – odsek 2 – bod 2
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Nariadenie (ES) č. 1893/2006
Článok 6a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 65 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1893/2006
Článok 6a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.
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Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 716/2007 hospodárskemu a technickému 
vývoju by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
vymedzenia pojmov v prílohách I a II 
a úroveň podrobnosti údajov v prílohe III 
a doplniť nariadenie o opatrenia týkajúce 
sa štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afiliácií.

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 716/2007 hospodárskemu a technickému 
vývoju by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
vymedzenia pojmov v prílohách I a II 
a úroveň podrobnosti údajov v prílohe III 
a doplniť nariadenie o opatrenia týkajúce 
sa štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afiliácií a spoločné normy 
kvality.

Odôvodnenie

Presnejší opis splnomocnenia, pozri tiež pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 3 tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 
v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa 
štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afiliácií, a to na základe 
záverov pilotných štúdií.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 
s cieľom doplniť nariadenie určením 
potrebných opatrení týkajúcich sa 
štatistiky vnútorných a vonkajších 
zahraničných afiliácií, a to na základe 
záverov pilotných štúdií.
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Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty 
týkajúce sa spoločných noriem kvality.

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 9a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
spoločných noriem kvality uvedených v 
odseku 1.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti, aby bolo presnejšie.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a – podbod ii
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vymedzenie obsahu a periodicity 
správ o kvalite.

c) vymedzenie štruktúry, podrobnej 
úpravy a periodicity správ o kvalite 
uvedených v článku 6 ods. 2.

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho aktu. Zdá sa, že 
primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu 
správy, čo objasňuje predložený pozmeňujúci návrh. To je tiež v súlade s novšími právnymi 
predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
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Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2, článku 5 ods. 4 
a článku 6 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 
a článku 6 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 
3 môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 
6 ods. 3 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.



RR\1182187SK.docx 321/499 PE637.548v01-00

SK

Odôvodnenie

Technická oprava.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 716/2007
Článok 9a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 
ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 3 – odsek 1 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia definície a zoznam 
skupín základného členenia v prílohe II 
s cieľom zohľadniť hospodárske 
a technické zmeny, ak s tým nie je spojený 
neúmerný nárast nákladov členských 

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia definície stanovené v 
prvom odseku a zoznam skupín 
základného členenia v prílohe II s cieľom 
zohľadniť hospodárske a technické zmeny, 
ak s tým nie je spojený neúmerný nárast 
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štátov.“ nákladov členských štátov.“

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie 
vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa spoločných kritérií, na ktorých 
je založená kontrola kvality.“;

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
spoločných kritérií, na ktorých je založená 
kontrola kvality uvedená v odseku 1.“;

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie 
vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia prijme štruktúru správ 
o kvalite uvedených v bode 5.3 prílohy I 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 11 ods. 2.“

5. Komisia stanoví štruktúru a 
podrobnú úpravu správ o kvalite 
uvedených v odseku 3 a v bode 5.3 prílohy 
I prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 11 ods. 2.“

Odôvodnenie

Je potrebné jasne vymedziť rámec splnomocnenia.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 a článku 7 ods. 4 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 a článku 7 ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
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delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Technická oprava.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1445/2007
Článok 10a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 a článku 7 ods. 4 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 177/2008 hospodárskemu 
a technologickému vývoju by sa v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty 
s cieľom meniť zoznam charakteristík 
v registroch, ich vymedzenie a pravidlá 

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 177/2008 hospodárskemu 
a technologickému vývoju by sa v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty 
s cieľom meniť zoznam charakteristík 
v registroch, ich vymedzenie a pravidlá 
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kontinuity v prílohe k tomuto nariadeniu 
a doplniť toto nariadenie o spoločné normy 
a pravidlá kvality na účely aktualizácie 
registrov, ako aj určením rozsahu, v akom 
sa určité podniky a skupiny podnikov 
zahŕňajú do registrov, a to vymedzením 
jednotiek konzistentných s jednotkami 
používanými v poľnohospodárskych 
štatistikách. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

kontinuity v prílohe k tomuto nariadeniu 
a doplniť toto nariadenie o spoločné normy 
kvality obchodných registrov a pravidlá na 
účely aktualizácie registrov, ako aj určením 
rozsahu, v akom sa určité podniky 
a skupiny podnikov zahŕňajú do registrov, 
a to vymedzením jednotiek konzistentných 
s jednotkami používanými 
v poľnohospodárskych štatistikách. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 6 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty 
o určení rozsahu, v ktorom sa majú 
podniky s menej ako polovicou 
zamestnanej osoby a všetky rezidentné 
skupiny podnikov, ktoré nemajú pre 
členské štáty žiadny štatistický význam, 
zahrnúť do registrov, a o vymedzení 
jednotiek konzistentných s jednotkami 
používanými v poľnohospodárskych 

6. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
rozsahu, v ktorom sa majú podniky s menej 
ako polovicou zamestnanej osoby a všetky 
rezidentné skupiny podnikov, ktoré nemajú 
pre členské štáty žiadny štatistický 
význam, zahrnúť do registrov, a o 
vymedzení jednotiek konzistentných s 
jednotkami používanými v 
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štatistikách.“ poľnohospodárskych štatistikách.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty 
týkajúce sa spoločných noriem kvality.

 Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
spoločných noriem kvality pre obchodné 
registre, ako sa uvádza v odseku 1.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie 
vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa 
obsahu a periodicity správ o kvalite 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 16 ods. 2.

Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa 
štruktúry, podrobnej úpravy a periodicity 
správ o kvalite uvedených v odseku 2 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho aktu. Zdá sa, že 
primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu 
správy, čo objasňuje predložený pozmeňujúci návrh. To je tiež v súlade s novšími právnymi 
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predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty 
týkajúce sa pravidiel aktualizácie registrov.

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
pravidiel aktualizácie registrov.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 15a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, 
článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2 a 2, článku 6 
ods. 3 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.



PE637.548v01-00 328/499 RR\1182187SK.docx

SK

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 177/2008
Článok 15a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 
ods. 3 a článku 8 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 
ods. 3 a článku 8 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Použitie pružného modulu uvedené 
v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa jeho 
rozsahu pôsobnosti, zoznamu 
charakteristík, referenčného obdobia, 
činností, ktoré majú byť zahrnuté, 

„Použitie pružného modulu uvedené 
v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením rozsahu 
pôsobnosti pružného modulu, jeho 
zoznamu charakteristík, referenčného 
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a požiadaviek na kvalitu. Tieto delegované 
akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov 
pred začiatkom referenčného obdobia.

obdobia, činností, ktoré majú byť zahrnuté, 
a požiadaviek na kvalitu. Tieto delegované 
akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov 
pred začiatkom referenčného obdobia.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
v súvislosti s opatreniami potrebnými na 
základe hodnotenia pilotných štúdií.“

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
vymedzením opatrení potrebných na 
základe hodnotenia pilotných štúdií.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom vypracovať agregáty na 
úrovni Únie členské štáty zostavia národné 
výsledky na úrovni klasifikácie NACE 
Rev. 2 uvedenej v prílohách k tomuto 
nariadeniu alebo v delegovaných aktoch. 
Komisia je splnomocnená prijímať takéto 
delegované akty v súlade s článkom 11b.“

2. Na účely vypracovania agregátov 
na úrovni Únie členské štáty zostavia 
národné výsledky na úrovni klasifikácie 
NACE Rev. 2 uvedenej v prílohách k 
tomuto nariadeniu alebo v delegovaných 
aktoch. Komisia je splnomocnená prijímať 
takéto delegované akty v súlade s článkom 
11b a doplniť tak toto nariadenie určením 
príslušných úrovní klasifikácie NACE 
Rev. 2.“
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Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie 
vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výsledky budú zasielané v primeranom 
technickom formáte v lehote, ktorá začína 
plynúť od konca referenčného obdobia. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa referenčného obdobia pre 
moduly stanovené v článku 3 ods. 2 písm. 
a) až h) a j), pričom toto obdobie nesmie 
byť dlhšie ako 18 mesiacov. Pre modul 
uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota 
nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 
mesiacov, ako je stanovené v oddiele 9 
prílohy IX. Malé množstvo predbežných 
odhadovaných výsledkov sa navyše 
odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od 
konca referenčného obdobia a ktorá sa 
stanoví v súlade s týmto postupom pre 
moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 
až g) tak, že nepresiahne desať mesiacov.

Výsledky budú zasielané v primeranom 
technickom formáte v lehote, ktorá začína 
plynúť od konca referenčného obdobia. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
referenčného obdobia pre moduly 
stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) 
a j), pričom toto obdobie nesmie byť dlhšie 
ako 18 mesiacov. Pre modul uvedený 
v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota 
nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 
mesiacov, ako je stanovené v oddiele 9 
prílohy IX. Malé množstvo predbežných 
odhadovaných výsledkov sa navyše 
odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od 
konca referenčného obdobia. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom 
doplniť toto nariadenie určením tohto 
obdobia pre moduly uvedené v článku 3 
ods. 2 písm. a) až g), pričom toto obdobie 
nepresiahne desať mesiacov.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť). Znenie „...týmto postupom...“ odkazovalo na regulačný 
postup s kontrolou, preto je toto znenie zosúladené tak, aby odkazovalo na delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b
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Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa revízie pravidiel označenia 
CETO a zoskupení členských štátov k 29. 
aprílu 2013 a potom každých päť rokov.“

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
revidovaním pravidiel označenia CETO 
a zoskupení členských štátov k 29. aprílu 
2013 a potom každých päť rokov.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 11b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, 
článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 
11a, oddiele 5, oddiele 6 a oddiele 8 ods. 1 
a 2 prílohy I, oddieloch 6 príloh II, III a IV, 
oddiele 7 prílohy VI, oddiele 3, oddiele 4 
ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddiele 8 ods. 2 a 3 
a oddiele 10 ods. 2 prílohy IX sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, 
článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 
11a, oddiele 5, oddiele 6 a oddiele 8 ods. 1 
a 2 prílohy I, oddieloch 6 príloh II, III a IV, 
oddiele 7 prílohy VI, oddiele 3, oddiele 4 
ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddiele 8 ods. 2 a 3 
a oddiele 10 ods. 2 prílohy IX sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.
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Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Článok 11b – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 
ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, 
oddielu 5, oddielu 6 a oddielu 8 ods. 1 a 2 
prílohy I, oddielov 6 príloh II, III a IV, 
oddielu 7 prílohy VI, oddielu 3, oddielu 4 
ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddielu 8 ods. 2 a 3 
a oddielu 10 ods. 2 prílohy IX k tomuto 
nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 
ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, 
oddielu 5, oddielu 6 a oddielu 8 ods. 1 a 2 
prílohy I, oddielov 6 príloh II, III a IV, 
oddielu 7 prílohy VI, oddielu 3, oddielu 4 
ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddielu 8 ods. 2 a 3 
a oddielu 10 ods. 2 prílohy IX k tomuto 
nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa 
štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 
2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia 
uvedeného v oddiele 9. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa 
štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 
2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia 
uvedeného v oddiele 9. Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
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prvého referenčného roka, za ktorý sa majú 
zostavovať štatistiky na úrovni tried 
činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, 
ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2.

toto nariadenie stanovením prvého 
referenčného roka, za ktorý sa majú 
zostavovať štatistiky na úrovni tried 
činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, 
ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú 
členské štáty stupeň presnosti 
zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 
95 %, čo Komisia zahrnie do správy 
ustanovenej v článku 13, pričom vezme do 
úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
kľúčových ukazovateľov.“

Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú 
členské štáty stupeň presnosti 
zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 
95 %, čo Komisia zahrnie do správy 
ustanovenej v článku 13, pričom vezme do 
úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením kľúčových 
ukazovateľov.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b – podbod i
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výsledky sa majú odoslať do 18 
mesiacov od konca kalendárneho roku 
sledovaného obdobia, okrem tried 64.11 a 

1. Výsledky sa majú odoslať do 18 
mesiacov od konca kalendárneho roku 
sledovaného obdobia, okrem tried 64.11 a 
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64.19 NACE Rev. 2. Pre triedy 64.11 a 
64.19 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 
mesiacov. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 11b prijímať delegované 
akty týkajúce sa termínu odoslania 
výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 
64.2, 64.3 a 64.9, ako aj divízie 66 NACE. 
Rev. 2.“

64.19 NACE Rev. 2. Pre triedy 64.11 a 
64.19 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 
mesiacov. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 11b prijímať delegované 
akty s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením termínu odoslania výsledkov 
na úrovni tried v rámci skupín 64.2, 64.3 a 
64.9, ako aj divízie 66 NACE. Rev. 2.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b – podbod ii
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha I – oddiel 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa 
majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu 
NACE Rev. 2 (skupiny). Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
divízie 66 klasifikácie NACE Rev. 2 a 
odoslania predbežných výsledkov alebo 
odhadov.“

„Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa 
majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu 
NACE Rev. 2 (skupiny). Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením odoslania 
predbežných výsledkov alebo odhadov v 
prípade divízie 66 klasifikácie NACE Rev. 
2.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha II – oddiel 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
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presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
kľúčových ukazovateľov.“

presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením takýchto 
kľúčových ukazovateľov.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha III – oddiel 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
kľúčových ukazovateľov.“

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením takýchto 
kľúčových ukazovateľov.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IV – oddiel 6 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
kľúčových ukazovateľov.“

V prípade každého základného 
ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň 
presnosti zodpovedajúci koeficientu 
spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do 
správy ustanovenej v článku 13, pričom 
vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku 
v jednotlivých členských štátoch. Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením takýchto 
kľúčových ukazovateľov.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VI – oddiel 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa termínu odoslania výsledkov, 
ktorý nebude dlhší ako 10 mesiacov od 
konca referenčného obdobia.“

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením termínu odoslania výsledkov, 
ktorý nebude dlhší ako 10 mesiacov od 
konca referenčného obdobia.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 13 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VIII – oddiel 3 – odsek 1 – veta 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Na základe takejto štúdie je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
zmeny spodnej hranice.“;

„Na základe takejto štúdie je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 11b 
prijímať delegované akty s cieľom zmeniť 
toto nariadenie zmenou spodnej hranice 
sledovanej populácie.“;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 13 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha VIII – oddiel 4 – odseky 2 a 3 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa určenia členenia výrobkov.“

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením členenia výrobkov.“

 (Tento pozmeňujúci návrh sa týka tabuľky „Členenie tržieb podľa typu výrobkov“, veta v 
stĺpci „Poznámka“.)

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa niektorých výsledkov, ktoré sa 
takisto rozčlenia podľa veľkostných tried 
na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením, že niektoré výsledky sa takisto 
rozčlenia podľa veľkostných tried na 
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10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 
2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni 
skupiny.

úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, 
okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, 
kde sa vyžaduje členenie len na úrovni 
skupiny.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty 
týkajúce sa niektorých výsledkov, ktoré sa 
takisto rozčlenia podľa právnej formy na 
úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, 
okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, 
kde sa vyžaduje členenie len na úrovni 
skupiny.“;

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11b prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením, že niektoré výsledky sa takisto 
rozčlenia podľa právnej formy na úroveň 
podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem 
kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa 
vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.“;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 295/2008
Príloha IX – oddiel 10 – odsek 2 – pododdiel „Osobitné súhrny“

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aby sa mohla zostaviť štatistika Únie 
o demografii podnikov za sektor 
Informačné a komunikačné technológie, je 
Komisia splnomocnená v súlade s článkom 
11b prijímať delegované akty týkajúce sa 
niektorých osobitných súhrnov NACE Rev. 
2, ktoré sa majú zasielať.“

Aby sa mohla zostaviť štatistika Únie 
o demografii podnikov za sektor 
Informačné a komunikačné technológie, je 
Komisia splnomocnená v súlade s článkom 
11b prijímať delegované akty s cieľom 
doplniť toto nariadenie stanovením 
niektorých osobitných súhrnov NACE Rev. 
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2, ktoré sa majú zasielať.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 72 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 451/2008
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 6a prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení príloha:

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 6a prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení príloha na účely 
zohľadnenia technologického alebo 
hospodárskeho vývoja a zladenia s ďalšími 
ekonomickými a sociálnymi 
klasifikáciami.“

a) na účely zohľadnenia 
technologického alebo hospodárskeho 
vývoja;
b) na účely zosúladenia NACE Rev 2 
s ďalšími ekonomickými a sociálnymi 
klasifikáciami.“

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia, keďže písmená a) a b) nie sú potrebné.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 72 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 451/2008
Článok 6a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
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nariadenia]. pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 72 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 451/2008
Článok 6a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5a prijímať delegované akty 
týkajúce sa uplatnenia medzinárodných 
účtovných štandardov v rámci Únie.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením uplatnenia medzinárodných 
účtovných štandardov v rámci Únie (ďalej 
len „schválené medzinárodné účtovné 
štandardy“).

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a prepojenia s ustanoveniami v ostatných odsekoch 
právneho aktu.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to v prípade možných 
bezprostredných rizík pre zdravie 
a bezpečnosť pracovníkov z nevyhnutných 
a naliehavých dôvodov nutné, uplatňuje 
sa na delegované akty prijaté podľa tohto 
odseku postup uvedený v článku 5b.“;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uplatnenie postupu pre naliehavé prípady sa tu nezdá odôvodnené. V prípade potreby môžu 
Európsky parlament a Rada podať skoré oznámenie o nevznesení námietky (pozri predložený 
pozmeňujúci návrh na vypustenie článku 5b).

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 4 – odsek 1
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Platný text Pozmeňujúci návrh

1 a) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. 
januára 2005 alebo neskôr, vypracujú 
spoločnosti spravované zákonmi členského 
štátu svoje konsolidované účty v zhode s 
medzinárodnými účtovnými normami 
schválenými v súlade s postupom, ktorý je 
stanovený v článku 6 ods. 2, ak k dátumu 
ich bilancie sú ich cenné papiere schválené 
pre obchodovanie na regulovanom trhu 
akéhokoľvek členského štátu v rámci 
významu článku 1 ods. 13 smernice Rady 
93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných 
službách v oblasti cenných papierov [1].

Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. 
januára 2005 alebo neskôr, vypracujú 
spoločnosti spravované zákonmi členského 
štátu svoje konsolidované účty v zhode s 
medzinárodnými účtovnými normami 
schválenými v súlade s článkom 3 ods. 1, 
ak k dátumu ich bilancie sú ich cenné 
papiere schválené pre obchodovanie na 
regulovanom trhu vymedzenom v článku 4 
ods. 1 bode 21 smernice 2014/65/EÚ.

 

Odôvodnenie

Nie je potrebné uviesť odkaz „akéhokoľvek členského štátu“, keďže definícia regulovaného 
trhu uvedená v článku 44 smernice o trhoch s finančnými nástrojmi zahŕňa len tie, ktorým 
bolo udelené povolenie v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

1 b) Článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5 „Článok 5

Možnosti vzhľadom na ročné účty a 
verejne neobchodované spoločnosti.

Možnosti vzhľadom na ročné účty a 
verejne neobchodované spoločnosti.

Členské štáty môžu povoliť alebo 
požadovať:

Členské štáty môžu povoliť alebo 
požadovať:

a) aby spoločnosti uvedené v článku 4 
vypracovali svoje ročné účty,

a) aby spoločnosti uvedené v článku 4 
vypracovali svoje ročné účty,

b) spoločnosti iné ako sú uvedené v 
článku 4 vypracovali svoje konsolidované 

b) spoločnosti iné ako sú uvedené v 
článku 4 vypracovali svoje konsolidované 
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účty a/alebo svoje ročné účty účty a/alebo svoje ročné účty

v zhode s medzinárodnými účtovnými 
normami schválenými v súlade s postupom 
stanoveným v článku 6 ods. 2

v zhode s medzinárodnými účtovnými 
normami schválenými v súlade s článkom 
3 ods. 1.

 

Odôvodnenie

Zosúladenie platného postupu (článok 6 sa vypúšťa; splnomocnenie pre prijatie delegovaných 
aktov sa teraz uvádza v článku 3).

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5a – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 5b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5b vypúšťa sa
Postup pre naliehavé prípady
1. Delegované akty prijaté podľa 
tohto článku nadobúdajú účinnosť 
okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim 
nie je v súlade s odsekom 2 vznesená 
námietka. V oznámení delegovaného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú 
dôvody použitia postupu pre naliehavé 
prípady.
2. Európsky parlament alebo Rada 
môžu vzniesť voči delegovanému aktu 
námietku v súlade s postupom uvedeným 
v článku 5a ods. 6. V takom prípade 
Komisia okamžite po oznámení 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.
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Odôvodnenie

Uplatnenie postupu pre naliehavé prípady sa tu nezdá odôvodnené. V prípade potreby môžu 
Európsky parlament a Rada podať skoré oznámenie o nevznesení námietky.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Články 6 a 7 sa vypúšťajú. (3) Článok 6 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Článok 6 sa vypúšťa, pretože už neexistuje komitologický postup.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1606/2002
Článok 7

Platný text Pozmeňujúci návrh

3 a) Článok 7 sa nahrádza takto:
„Článok 7 „Článok 7

Vykazovanie a koordinácia Vykazovanie a koordinácia

1. Komisia bude v pravidelnom styku 
s výborom vzhľadom na stav aktívnych 
projektov IASB a akýchkoľvek súvisiacich 
dokumentov vydaných zo strany IASB na 
koordináciu stanovísk a na uľahčenie 
diskusií týkajúcich sa schválenia noriem, 
ktoré môžu vyplývať z týchto projektov a 
dokumentov.

1. Komisia bude pravidelne 
informovať Európsky parlament a Radu 
o stave aktívnych projektov IASB a 
akýchkoľvek súvisiacich dokumentoch 
vydaných zo strany IASB na koordináciu 
stanovísk a na uľahčenie diskusií 
týkajúcich sa schválenia noriem, ktoré 
môžu vyplývať z týchto projektov a 
dokumentov.

2. Komisia včas riadne podá správu 
výboru, ak nezamýšľa navrhnúť schválenie 
noriem.

2. Komisia včas riadne podá správu 
Európskemu parlamentu a Rade, ak 
nezamýšľa navrhnúť schválenie noriem.
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Odôvodnenie

Je vhodné zaviesť určitý systém podávania správ Parlamentu a Rade o príprave návrhov 
medzinárodných účtovných noriem. Bolo by to v súlade s požiadavkami Parlamentu 
(Stolojanova správa) a textom schváleným v článku 9 ods. 6a správy Európskej poradnej 
skupiny pre finančné výkazníctvo o financovaní.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť smernicu 
2009/110/ES v záujme zohľadnenia 
inflácie, resp. vývoja v oblasti technológií 
a na trhu a s cieľom zabezpečiť 
konvergentné uplatňovanie určitých 
výnimiek stanovených v tejto smernici by 
sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty s cieľom meniť túto smernicu. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

V smernici 2009/110/ES sa v článku 14 
uvádza splnomocnenie Komisie prijať 
opatrenia, ktoré sú potrebné na 
aktualizáciu ustanovení tejto smernice „s 
cieľom zohľadniť infláciu alebo 
technický rozvoj a vývoj trhu“, v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou. V 
prípade, že by sa takéto splnomocnenie 
upravilo na splnomocnenie prijímať 
delegované akty bez ďalších zmien, 
nespĺňalo by požiadavky uvedené v článku 
290 ZFEÚ týkajúce sa potrebného 
špecifikovania cieľov, obsahu a rozsahu 
delegovania právomoci. Keďže Komisia 
splnomocnenie doposiaľ nepoužila, treba 
ho vypustiť.

Odôvodnenie

Vysvetlenie, prečo sa splnomocnenie v tejto smernici úplne vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/110/ES
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Článok 14 sa nahrádza takto: (1) Článok 14 sa vypúšťa.
Článok 14
Delegované akty
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14a prijímať delegované akty:
a) ktorými sa táto smernica mení 
v záujme zohľadnenia inflácie, resp. 
vývoja v oblasti technológií a na trhu;
b) ktorými sa mení článok 1 ods. 4 
a 5 s cieľom zabezpečiť konvergentné 
uplatňovanie výnimiek stanovených 
v týchto článkoch.“

Odôvodnenie

Splnomocnenie je príliš obsiahle na to, aby bolo primerané pre delegované akty podľa článku 
290 ZFEÚ, a doposiaľ sa nevyužilo. Preto ho treba vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/110/ES
Článok 14a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Vkladá sa tento článok 14a: vypúšťa sa
„Článok 14a
Vykonávanie delegovania právomocí
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 14 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].
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3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 14 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 14 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
________________
Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. ’

Odôvodnenie

Už neexistujú ustanovenia, ktoré by splnomocňovali Komisiu prijímať delegované akty, preto 
by sa toto procesné ustanovenie malo vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha I – časť X – bod 101 – odsek 2 – bod 2
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Smernica 2008/48/ES
Článok 24a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 ods. 5 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 ods. 5 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
jednotlivých období.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Príloha I – časť X – bod 101 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2008/48/ES
Článok 24a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 19 ods. 5 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 19 ods. 5 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.
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Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.
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29.9.2017

STANOVISKO VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A 
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400 (COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 1
Smernica 2009/31/ES
Článok 29 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia prílohy.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia prílohy, s cieľom 
prispôsobiť ich technickému a vedeckému 
pokroku.

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súladu so znením použitým v návrhu Komisie COM(2016)0789, 
najmä v jeho článku 2 ods. 2.



RR\1182187SK.docx 353/499 PE637.548v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/31/ES
Článok 29a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/31/ES
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Článok 30 sa vypúšťa. (3) Článok 30 sa nahrádza takto:
„Článok 30 
Postup výboru
1. Komisii pomáha Výbor pre zmenu 
klímy zriadený článkom 26 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
525/2013*. Uvedený výbor je výborom 
v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011**.
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2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.“
___________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 
o mechanizme monitorovania 
a nahlasovania emisií skleníkových 
plynov a nahlasovania ďalších informácií 
na úrovni členských štátov a Únie 
relevantných z hľadiska zmeny klímy 
a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES 
(Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).
** Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súladu so znením použitým v návrhu Komisie COM(2016)0789, 
najmä v jeho článku 2 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Príloha I – časť I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že voľba delegovania právomoci z regulačného postupu s kontrolou na 
delegované akty/vykonávacie akty, pokiaľ ide o rozhodnutie o spoločnom úsilí, nie je 
nesporná a že povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia budú nahradené iným nariadením na 
obdobie 2021 – 2030, bolo by vhodnejšie nezahrnúť rozhodnutie 406/2009/ES do tohto 
súhrnného návrhu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) 
č. 1221/2009 a vytvoriť postupy 
hodnotenia by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich 
o postupy uskutočňovania partnerského 
hodnotenia príslušných orgánov 
zodpovedných za EMAS. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) 
č. 1221/2009 a vytvoriť postupy 
hodnotenia by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich 
o postupy uskutočňovania partnerského 
hodnotenia príslušných orgánov 
zodpovedných za EMAS a predložiť 
sektorové referenčné dokumenty, ako aj 
sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú 
registrácie organizácií a harmonizačných 
postupov. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty v 
tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) 
č. 1221/2009 by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci v súvislosti 

vypúšťa sa
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s harmonizáciou určitých postupov a vo 
vzťahu k sektorovým referenčným 
dokumentom. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme sprievodné dokumenty, 
ktoré sa týkajú harmonizačných postupov 
a ktoré schvaľuje fórum príslušných 
orgánov prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 
2.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 48a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
sprievodných dokumentov, ktoré sa týkajú 
harmonizačných postupov a ktoré 
schvaľuje fórum príslušných orgánov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 48a prijímať delegované akty 
týkajúce sa postupov uskutočňovania 
partnerského hodnotenia príslušných 
orgánov zodpovedných za EMAS vrátane 
primeraných odvolacích postupov 
v prípade rozhodnutí prijímaných na 

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 48a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
postupov uskutočňovania partnerského 
hodnotenia príslušných orgánov 
zodpovedných za EMAS vrátane 
primeraných odvolacích postupov 
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základe partnerského hodnotenia. v prípade rozhodnutí prijímaných na 
základe partnerského hodnotenia.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 30 – odsek 6 – pododsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme sprievodné dokumenty, 
ktoré sa týkajú harmonizačných postupov 
a ktoré schvaľuje fórum akreditačných 
a licenčných orgánov prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 49 ods. 2.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 48a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie zavedením 
sprievodných dokumentov, ktoré sa týkajú 
harmonizačných postupov a ktoré 
schvaľuje fórum akreditačných 
a licenčných orgánov prostredníctvom 
vykonávacích aktov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 46 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia prijme sektorové 
referenčné dokumenty uvedené v odseku 
1 a sprievodné dokumenty uvedené 
v odseku 4 prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s postupom podľa článku 
49 ods. 2.

6. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 48a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie prijatím 
sektorových referenčných dokumentov 
uvedených v odseku 1 a sprievodných 
dokumentov uvedených v odseku 4.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
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regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1221/2009
Článok 48a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 48a Článok 48a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 48 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 
3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 
a článku 48 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 17 ods. 3 a článku 48 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, 
článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 
a článku 48 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 4. Pred prijatím delegovaného aktu 
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Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 17 ods. 3 a článku 48 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 
30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

_______________ _______________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 2150/2002 
v súvislosti so získavaním výsledkov, 
príslušným formátom pre prenos výsledkov 
a obsahom správ o kvalite by sa mali 
Komisii udeliť vykonávacie právomoci. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 2150/2002 
v súvislosti so získavaním výsledkov, 
príslušným formátom pre prenos výsledkov 
a štruktúrou a podrobnou úpravou správ 
o kvalite by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci. Tieto právomoci 
by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.
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Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku zosúlaďujúcemu znenie s nedávno prijatými 
právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty 
týkajúce sa vytvorenia tabuľky zhody 
medzi štatistickou nomenklatúrou prílohy 
III k tomuto nariadeniu a katalógom 
odpadov, ktorý bol zavedený rozhodnutím 
Komisie 2000/532/ES.* 

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť nariadenie vytvorením 
tabuľky zhody medzi štatistickou 
nomenklatúrou prílohy III k tomuto 
nariadeniu a katalógom odpadov, ktorý bol 
zavedený rozhodnutím Komisie 
2000/532/ES.* 

____________________ ____________________

* Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2000 
nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým 
sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 
písm. a) smernice Rady 75/442/EHS 
o odpadoch, a rozhodnutie Rady 
94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam 
nebezpečných odpadov podľa článku 1 
ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS 
o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 
6.9.2000, s. 3). 

* Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2000 
nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým 
sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 
písm. a) smernice Rady 75/442/EHS 
o odpadoch, a rozhodnutie Rady 
94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam 
nebezpečných odpadov podľa článku 1 
ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS 
o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 
6.9.2000, s. 3). 

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty 

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty s 
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týkajúce sa vymedzenia podmienok kvality 
a presnosti.

cieľom doplniť toto nariadenie vymedzení 
podmienok kvality a presnosti.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 5a – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty 
týkajúce sa prispôsobenia sa 
hospodárskemu a technickému vývoju 
v oblasti zberu a štatistického spracovania 
štatistických údajov, ako aj spracovania 
a prenosu výsledkov a úpravy špecifikácií 
uvedených v prílohách.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 5b prijímať delegované akty s 
cieľom pozmeniť toto nariadenie tým že 
ho prispôsobí hospodárskemu 
a technickému vývoju v oblasti zberu 
a štatistického spracovania štatistických 
údajov, ako aj spracovania a prenosu 
výsledkov a úpravy špecifikácií uvedených 
v prílohách.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 5b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 5, článku 3 ods. 1 
a 4 článku 5a sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 5, článku 3 ods. 1 
a 4 článku 5a sa Komisii udeľuje na 
obdobia piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
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takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) obsah správ o kvalite podľa časti 7 
prílohy I a časti 7 prílohy II.

c) štruktúra a podrobná úprava správ 
o kvalite podľa časti 7 prílohy I a časti 7 
prílohy II. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi v tomto 
legislatívnom súbore, ako aj s nedávno prijatými právnymi predpismi v oblasti štatistík. Zdá 
sa, že primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu 
správy, čo objasňuje predložený pozmeňujúci návrh. V duchu dobrej spolupráce s ostatnými 
inštitúciami svedčí tento pozmeňujúci návrh aj o úsilí Európskeho parlamentu dosiahnuť 
dohodu v súvislosti s týmto súborom prijatím navrhovaného postupu.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 1 – druhá zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- meniť prílohy k tomuto nariadeniu 
v určitých prípadoch, 

- meniť prílohy k tomuto nariadeniu, 

Odôvodnenie

Objasnenie, že prílohy sa vždy menia prostredníctvom delegovaných aktov (v súlade s novým 
znením článku 131).

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 1
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Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 131a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú testovacie metódy.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 131a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie (ES) č. 
1907/2006 stanovením testovacích metód.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 41 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 131a po konzultácii s agentúrou 
prijímať delegované akty o zmene 
percentuálneho podielu vybraných 
dokumentácií a o zmene alebo zahrnutí 
ďalších kritérií do odseku 5.

7. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 131a po konzultácii s agentúrou 
prijímať delegované akty s cieľom zmeniť 
toto nariadenie zmenením percentuálneho 
podielu vybraných dokumentácií 
a zmenením alebo zahrnutím ďalších 
kritérií do odseku 5.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 73 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(4a) V článku 73 sa odsek 2 nahrádza 
takto: 

2. Konečné rozhodnutie sa prijme v 
súlade s postupom uvedeným v článku 133 
ods. 4. Komisia zašle návrh zmeny a 

“2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 131a prijať delegovaný akt s 
cieľom doplniť tento akt konečným 
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doplnenia členským štátom najmenej 45 
dní pred hlasovaním.

rozhodnutím o zmene prílohy XVII.“

Odôvodnenie

Zmena odseku 2 s cieľom zosúladiť opatrenie s delegovanými aktmi (nemôže sa uvádzať 
odkaz na článok 133 ods. 4 (regulačný postup s kontrolou), pretože sa z aktu vypustí.)

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 91 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1907/2006
Článok 131a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 131a Článok 131a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 
ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 
1 a 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 
ods. 7, článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 
1 a 2, článku 131 a článku 138 ods. 9 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, 
článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, 
článku 131 a článku 138 ods. 9 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, 
článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, 
článku 73 ods. 2, článku 131 a článku 138 
ods. 9 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 



RR\1182187SK.docx 365/499 PE637.548v01-00

SK

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 183

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 183

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, 
článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, 
článku 131 a článku 138 ods. 9 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 13 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 7, 
článku 58 ods. 1 a 8, článku 68 ods. 1 a 2, 
článku 73 ods. 2, článku 131 a článku 138 
ods. 9 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

_____________________ _____________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Navyše by Komisia v súlade s článkom 
290 zmluvy mala byť splnomocnená 
prijímať akty s cieľom doplniť toto 



PE637.548v01-00 366/499 RR\1182187SK.docx

SK

nariadenie povoľovaním výnimiek zo 
zákazu testovania na zvieratách v prípade, 
že sa vyskytne závažné riziko, pokiaľ ide o 
bezpečnosť existujúcich kozmetických 
zložiek.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania príslušných ustanovení 
nariadenia (ES) č. 1223/2009 v súvislosti 
s výnimkami zo zákazu testovania na 
zvieratách by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci na účely 
prijímania rozhodnutí, ktorými sa 
povoľujú výnimky zo zákazu testovania 
na zvieratách. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v šiestom pododseku 
sa prijímajú prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 32 ods. 2. 

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
povoľovaním výnimiek uvedených 
v šiestom pododseku. 
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovuje zoznam spoločných 
kritérií pre tvrdenia, ktoré sa budú môcť 
použiť v súvislosti s kozmetickými 
výrobkami, a to po konzultácii s VVBS 
alebo inými príslušnými orgánmi a pri 
zohľadnení ustanovení smernice 
2005/29/ES.“

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 31a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením zoznamu spoločných kritérií 
pre tvrdenia, ktoré sa budú môcť použiť 
v súvislosti s kozmetickými výrobkami, 
a to po konzultácii s VVBS alebo inými 
príslušnými orgánmi a pri zohľadnení 
ustanovení smernice 2005/29/ES.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 99 – odsek 4 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1223/2009
Článok 31a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 31a Článok 31a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 
8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, 
článku 16 ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 
a článku 31 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 
8, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, 
článku 16 ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, 
článku 20 ods. 2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
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[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. 

rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 
14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 
ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 a článku 31 
ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 
14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 
ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, článku 20 ods. 
2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 
14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 
ods. 8 a 9, článku 20 ods. 2 a článku 31 
ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 2 ods. 3, článku 13 ods. 8, článku 
14 ods. 2, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 
ods. 8 a 9, článku 18 ods. 2, článku 20 ods. 
2 a článku 31 ods. 1, 2 a 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
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námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace. 

o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

_____________________ _____________________
* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
2002/46/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I a II k tejto smernici v záujme ich 
prispôsobenia technickému pokroku 
a doplniť túto smernicu, pokiaľ ide 
o kritériá čistoty pre látky uvedené 
v prílohe II k tejto smernici a o minimálne 
množstvá vitamínov a minerálov, ktoré 
musia byť prítomné v potravinových 
doplnkoch. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
2002/46/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I a II k tejto smernici v záujme ich 
prispôsobenia technickému pokroku 
a doplniť túto smernicu, pokiaľ ide 
o kritériá čistoty pre látky uvedené 
v prílohe II k tejto smernici a o minimálne 
a maximálne množstvá vitamínov 
a minerálov, ktoré musia byť prítomné 
v potravinových doplnkoch. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
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Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania smernice 2002/46/ES by sa 
mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci stanovujúce maximálne 
množstvá vitamínov a minerálov. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2002/46/ES
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 12a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú minimálne množstvá 
vitamínov a minerálov uvedené v odseku 3 
tohto článku.

4. Komisia je v súlade s článkom 12a 
splnomocnená prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť túto smernicu tým, že 
stanoví:

a) minimálne množstvá vitamínov 
a minerálov uvedené v odseku 3 tohto 
článku; ako aj

Komisia stanoví maximálne množstvá 
vitamínov a minerálov uvedené v odsekoch 
1 a 2 tohto článku prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 

b) maximálne množstvá vitamínov 
a minerálov uvedené v odsekoch 1 a 2 
tohto článku.
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článku 13 ods. 2.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2002/46/ES
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 12 sa vypúšťa odsek 3. (3) V článku 12 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„Na odstránenie ťažkostí uvedených 
v odseku 1 a na zabezpečenie ochrany 
ľudského zdravia je Komisia v súlade 
s článkom 12a splnomocnená prijímať 
delegované akty s cieľom doplniť túto 
smernicu. 
Členský štát, ktorý prijal ochranné 
opatrenia, ich môže v takom prípade 
zachovať v platnosti až do prijatia týchto 
delegovaných aktov.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi. V prípade nedostatočných dôvodov 
pre vypustenie článku 12 ods. 3 sa navrhuje zachovať obsah tohto ustanovenia, ktoré predtým 
podliehalo regulačnému postupu s kontrolou, a zosúladiť ho s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 143 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2002/46/ES
Článok 12a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a Článok 12a 
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1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 5 a článku 5 
ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 5 a článku 5 
ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 2 a 5 a článku 5 ods. 4 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 ods. 4 a v 
článku 12 ods.. 3 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 ods. 4 a 
článku 12 ods. 3 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 2 a 5, článku 5 ods. 4 a 
článku 12 ods. 3 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
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ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

_______________________ _______________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania článku 29 druhého odseku 
písm. i) smernice 2002/98/ES by sa mali 
Komisii udeliť vykonávacie právomoci na 
účely stanovenia postupu pre 
oznamovanie závažných nežiaducich 
reakcií a udalostí a spôsob hlásenia. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2002/98/ES
Článok 27a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 prvom a treťom 
odseku sa Komisii udeľuje na dobu 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 prvom a treťom 
odseku sa Komisii udeľuje na obdobie 
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neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 27 a prijímať delegované akty 
týkajúce sa zmien technických 
požiadaviek stanovených v prílohách I až 
IV na účely ich prispôsobenia technickému 
a vedeckému pokroku.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 27a prijímať delegované akty s 
cieľom zmeniť technické požiadavky 
stanovené v prílohách I až IV na účely ich 
prispôsobenia technickému a vedeckému 
pokroku.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) V druhom odseku sa vypúšťa 
písmeno i); 

vypúšťa sa



RR\1182187SK.docx 375/499 PE637.548v01-00

SK

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 144 – odsek 3 – bod 3 – písmeno d
Smernica 2002/98/ES
Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Dopĺňa sa tento piaty odsek: vypúšťa sa
„Komisia stanoví postup pre oznamovanie 
závažných nežiaducich reakcií a udalostí 
a spôsob hlásenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 28 ods. 2.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2003/99/ES
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak údaje zhromaždené na základe 
bežného monitorovania podľa článku 4 nie 
sú dostačujúce, Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 11a prijímať 
delegované akty, ktorými sa stanovujú 
koordinované monitorovacie programy pre 
jednu zoonózu alebo viacero zoonóz alebo 
pôvodcov zoonóz. Tieto delegované akty 
sa prijmú predovšetkým v prípade, že boli 
zistené špecifické potreby a ak je potrebné 
odhadnúť riziko alebo vytvoriť základné 
hodnoty týkajúce sa zoonóz alebo 
pôvodcov zoonóz na úrovni členského 

1. Ak údaje zhromaždené na základe 
bežného monitorovania podľa článku 4 nie 
sú dostačujúce, Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 11a prijímať 
delegované akty s cieľom doplniť túto 
smernicu tým, že sa stanovia koordinované 
monitorovacie programy pre jednu 
zoonózu alebo viacero zoonóz alebo 
pôvodcov zoonóz. Tieto delegované akty 
sa prijmú predovšetkým v prípade, že boli 
zistené špecifické potreby a ak je potrebné 
odhadnúť riziko alebo vytvoriť základné 
hodnoty týkajúce sa zoonóz alebo 
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štátu alebo na úrovni Únie. pôvodcov zoonóz na úrovni členského 
štátu alebo na úrovni Únie.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 146 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2003/99/ES
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 11 sa prvý a druhý odsek 
nahrádzajú takto: 

(3) Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11
Zmeny príloh a vykonávacích opatrení

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia prílohy II, III a IV, a to 
pri zohľadnení predovšetkým týchto 
kritérií:

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 11a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia prílohy II, III a IV, a to 
pri zohľadnení predovšetkým týchto 
kritérií:

a) výskytu zoonózy, pôvodcov zoonóz 
a antimikrobiálnej rezistencie v populácii 
zvierat a ľudskej populácii, krmivách, 
potravinách a životnom prostredí;

a) výskytu zoonózy, pôvodcov zoonóz 
a antimikrobiálnej rezistencie v populácii 
zvierat a ľudskej populácii, krmivách, 
potravinách a životnom prostredí;

b) dostupnosti nových nástrojov 
monitorovania a podávania správ;

b) dostupnosti nových nástrojov 
monitorovania a podávania správ;

c) potreby v súvislosti s hodnotením 
trendov na vnútroštátnej, európskej 
a celosvetovej úrovni.

c) potreby v súvislosti s hodnotením 
trendov na vnútroštátnej, európskej 
a celosvetovej úrovni.

Ďalšie vykonávacie opatrenia sa môžu 
prijať v súlade s postupom výboru 
uvedeným v článku 12 ods. 2.

Odôvodnenie

Vložené kritériá sú nové, ale vďaka nim je splnomocnenie presnejšie tým, že vysvetľuje, čo by 
mohlo opodstatňovať zmenu príloh (čiže nejde iba o „slepé“ splnomocnenie). Keďže v návrhu 
Komisie zostal posledný odsek článku 11 bezo zmien, bolo by logické vypustiť „prechodné 
opatrenia“ uvedené v tomto odseku (keďže prechodné opatrenia už nie sú potrebné).
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohu k tomuto nariadeniu na účely 
prispôsobenia technickému pokroku 
a doplniť toto nariadenie prostredníctvom 
stanovenia primeraných nižších prahových 
hodnôt pre prítomnosť geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO) 
v potravinách a krmivách, pod ktorými sa 
požiadavky na označovanie neuplatňujú, 
a to za určitých podmienok, ako aj 
prostredníctvom stanovenia osobitných 
pravidiel, ktoré sa týkajú informácií 
poskytnutých zo strany veľkododávateľov, 
ktorí zabezpečujú potraviny konečným 
spotrebiteľom.

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohu k tomuto nariadeniu na účely 
prispôsobenia technickému pokroku 
a doplniť toto nariadenie prostredníctvom 
určenia, ktoré potraviny a krmivá patria 
do rozsahu pôsobnosti rôznych oddielov 
nariadenia, prostredníctvom stanovenia 
primeraných nižších prahových hodnôt pre 
prítomnosť geneticky modifikovaných 
organizmov (GMO) v potravinách 
a krmivách, pod ktorými sa požiadavky na 
označovanie neuplatňujú, a to za určitých 
podmienok, prostredníctvom zavedenia 
opatrení pre prevádzkovateľov na 
splnenie požiadaviek príslušných orgánov, 
opatrení potrebných pre prevádzkovateľov 
na splnenie požiadaviek na označovanie, 
ako aj prostredníctvom stanovenia 
osobitných pravidiel, ktoré sa týkajú 
informácií poskytnutých zo strany 
veľkododávateľov, ktorí zabezpečujú 
potraviny konečným spotrebiteľom.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 1829/2003 

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 1829/2003 
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by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci týkajúce sa opatrení 
potrebných pre prevádzkovateľov na 
splnenie požiadaviek príslušných orgánov, 
opatrení potrebných pre prevádzkovateľov 
na splnenie požiadaviek na označovanie 
a pravidiel na uľahčenie jednotného 
vykonávania niektorých ustanovení. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci týkajúce sa pravidiel na 
uľahčenie jednotného vykonávania 
niektorých ustanovení. Tieto právomoci by 
sa mali vykonávať v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť, či určitý 
typ potravín patrí do rozsahu pôsobnosti 
tohto oddielu. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom podľa článku 
35 ods. 2.

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením, 
či určitý typ potravín patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto oddielu. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 12 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú primerane nižšie 
prahové hodnoty, a to najmä pokiaľ ide 
o potraviny obsahujúce geneticky 
modifikované organizmy (GMO) alebo 
o potraviny z nich pozostávajúce, resp. 
ktorými sa zohľadňuje pokrok v oblasti 
vedy a techniky.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením primerane nižších prahových 
hodnôt, a to najmä pokiaľ ide o potraviny 
obsahujúce geneticky modifikované 
organizmy (GMO) alebo o potraviny z nich 
pozostávajúce, resp. ktorými sa zohľadňuje 
pokrok v oblasti vedy a techniky.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14 Článok 14

Delegované a vykonávacie právomoci Delegované a vykonávacie právomoci

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty, 
ktorým sa prijímajú osobitné pravidlá 
týkajúce sa informácií poskytnutých zo 
strany veľkododávateľov, ktorí 
zabezpečujú potraviny konečným 
spotrebiteľom. S cieľom vziať do úvahy 
špecifickú situáciu veľkododávateľov 
môžu takéto pravidlá umožniť úpravu 
požiadaviek stanovených v článku 13 
ods. 1 písm. e).

1. Komisia je v súlade s článkom 34a 
splnomocnená prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
zavedením:

a) opatrení potrebných pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
príslušných orgánov, ako je uvedené 
v článku 12 ods. 3;
b) opatrení potrebných pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
na označovanie stanovených v článku 13; 
ako aj
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c) osobitných pravidiel týkajúcich sa 
informácií poskytnutých zo strany 
veľkododávateľov, ktorí zabezpečujú 
potraviny konečným spotrebiteľom. 
S cieľom vziať do úvahy špecifickú 
situáciu veľkododávateľov môžu takéto 
pravidlá umožniť úpravu požiadaviek 
stanovených v článku 13 ods. 1 písm. e).

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať: 

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať podrobné 
pravidlá na uľahčenie jednotného 
uplatňovania článku 13. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 35 ods. 2.

a) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
príslušných orgánov, ako je uvedené 
v článku 12 ods. 3; 
b) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
na označovanie stanovených v článku 13; 
c) podrobné pravidlá na uľahčenie 
jednotného uplatňovania článku 13. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 35 ods. 2.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť, či určitý 
typ krmív patrí do rozsahu pôsobnosti 
tohto oddielu. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom podľa článku 
35 ods. 2.

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením, 
či určitý typ krmív patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto oddielu. 
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú primerane nižšie 
prahové hodnoty, a to najmä pokiaľ ide 
o potraviny obsahujúce geneticky 
modifikované organizmy (GMO) alebo 
o potraviny z nich pozostávajúce, resp. 
ktorými sa zohľadňuje pokrok v oblasti 
vedy a techniky.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 34a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením primerane nižších prahových 
hodnôt, a to najmä pokiaľ ide o potraviny 
obsahujúce geneticky modifikované 
organizmy (GMO) alebo o potraviny z nich 
pozostávajúce, resp. ktorými sa zohľadňuje 
pokrok v oblasti vedy a techniky.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26 Článok 26

Vykonávacie právomoci Delegované a vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať: 

1. Komisia je v súlade s článkom 34a 
splnomocnená prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
zavedie:

a) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
príslušných orgánov, ako je uvedené 
v článku 24 ods. 3; 

a) opatrenia potrebné pre 
prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
príslušných orgánov, ako je uvedené 
v článku 24 ods. 3; 

b) opatrenia potrebné pre b) opatrenia potrebné pre 
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prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
na označovanie stanovených v článku 25; 

prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek 
na označovanie stanovených v článku 25. 

c) podrobné pravidlá na uľahčenie 
jednotného uplatňovania článku 25. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 35 ods. 2.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať podrobné 
pravidlá na uľahčenie jednotného 
uplatňovania článku 25. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 35 ods. 2.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 34a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 34a Článok 34a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 
1a, článku 24 ods. 4 a článku 32 šiestom 
odseku sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 
4, článku 14 ods. 1, článku 15 ods. 2, 
článku 24 ods. 4, článku 26 ods. 1 a článku 
32 šiestom odseku sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
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tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1a, 
článku 24 ods. 4 a článku 32 šiestom 
odseku môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 4, článku 
14 ods. 1, článku 15 ods. 2, článku 24 ods. 
4, článku 26 ods. 1 a článku 32 šiestom 
odseku môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 1a, článku 
24 ods. 4 alebo článku 32 šiesteho odseku 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 2, článku 12 ods. 4, článku 
14 ods. 1, článku 15 ods. 2, článku 24 ods. 
4, článku 26 ods. 1 alebo článku 32 
šiesteho odseku nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace. 

________________________ ________________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 2160/2003 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I, II a III k tomuto nariadeniu 
a doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o ciele 
Únie na zníženie prevalencie zoonóz 
a pôvodcov zoonóz, špecifické metódy 
kontroly, špecifické pravidlá pre kritériá 
týkajúce sa dovozov z tretích krajín, 
zodpovednosť a úlohy referenčných 
laboratórií Únie a zodpovednosť a úlohy 
národných referenčných laboratórií. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 2160/2003 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I, II a III k tomuto nariadeniu 
a doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o ciele 
Únie na zníženie prevalencie zoonóz 
a pôvodcov zoonóz, špecifické metódy 
kontroly, špecifické pravidlá pre kritériá 
týkajúce sa dovozov z tretích krajín, 
zodpovednosť a úlohy referenčných 
laboratórií Únie, schvaľovanie metód 
testovania a pokiaľ ide o zodpovednosť 
a úlohy národných referenčných 
laboratórií. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) 
č. 2160/2003 by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci týkajúce sa 
schvaľovania metód testovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa cieľov Únie na zníženie 
prevalencie zoonóz a pôvodcov zoonóz 
vymenovaných v stĺpci 1 prílohy I, 
u populácií zvierat vymenovaných v stĺpci 
2 prílohy I, pričom sa do úvahy zoberú 
najmä:

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa cieľov Únie na zníženie 
prevalencie zoonóz a pôvodcov zoonóz 
vymenovaných v stĺpci 1 prílohy I, 
u populácií zvierat vymenovaných v stĺpci 
2 prílohy I, a to s cieľom doplniť toto 
nariadenie, pričom sa do úvahy zoberú 
najmä:

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o: 

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide 
o: 

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
5 ods. 6, je Komisia splnomocnená 
v súlade s článkom 13a prijímať 
delegované akty stanovujúce špecifické 
pravidlá týkajúce sa určovania kritérií 
členskými štátmi uvedenými v článku 5 
ods. 5 a v odseku 2 tohto článku.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
5 ods. 6, je Komisia splnomocnená 
v súlade s článkom 13a prijímať 
delegované akty s cieľom doplniť toto 
nariadenie tým, že stanoví špecifické 
pravidlá týkajúce sa určovania kritérií 
členskými štátmi uvedenými v článku 5 
ods. 5 a v odseku 2 tohto článku.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Schválenie môže byť odňaté rovnakým 
postupom. a bez toho, aby bol dotknutý 
článok 5 ods. 6, je Komisia splnomocnená 
v súlade s článkom 13a prijímať 
delegované akty stanovujúce špecifické 
pravidlá týkajúce sa takýchto kritérií.

Schválenie môže byť odňaté rovnakým 
postupom. Bez toho, aby bol dotknutý 
článok 5 ods. 6, je Komisia splnomocnená 
v súlade s článkom 13a prijímať 
delegované akty  s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením špecifických 
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pravidiel týkajúcich sa takýchto kritérií.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú zodpovednosť 
a úlohy referenčných laboratórií Únie, a to 
najmä pokiaľ ide o koordináciu ich 
činnosti, ako aj činnosti národných 
referenčných laboratórií.

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením zodpovednosti a úloh 
referenčných laboratórií Únie, a to najmä 
pokiaľ ide o koordináciu ich činnosti, ako 
aj činnosti národných referenčných 
laboratórií.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú určité zodpovednosti 
a úlohy národných referenčných 
laboratórií, a to najmä pokiaľ ide 
o koordináciu ich činnosti, ako aj činnosti 
príslušných laboratórií stanovených 
v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a).

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
stanoví určité zodpovednosti a úlohy 
národných referenčných laboratórií, a to 
najmä pokiaľ ide o koordináciu ich 
činnosti, ako aj činnosti príslušných 
laboratórií stanovených v súlade s článkom 
12 ods. 1 písm. a).
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Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov schváliť iné metódy 
testovania uvedené v odseku 3. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.

Komisia je v súlade s článkom 13a 
splnomocnená prijímať delegované akty 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
schváli iné metódy testovania, ako sú 
uvedené v prvom a druhom pododseku 
tohto odseku. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 Článok 13

Vykonávacie opatrenia
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa menia prvky týkajúce sa 
príslušných zdravotných osvedčení.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že 
zmení prvky týkajúce sa príslušných 
zdravotných osvedčení.

Ďalšie vykonávacie alebo prechodné 
opatrenia sa môžu prijať v súlade s 
regulačným postupom uvedeným v článku 
14 ods. 2.

Ďalšie vykonávacie opatrenia sa môžu 
prijať v súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 14 ods. 2.
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Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť). Keďže v návrhu Komisie zostal posledný odsek 
článku 13 bezo zmien, bolo by logické vypustiť „prechodné opatrenia“ uvedené v tomto 
odseku (keďže prechodné opatrenia už nie sú potrebné).

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 151 – odsek 3 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 2160/2003
Článok 13a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 
ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, 
článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 
a článku 13 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 
ods. 6, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, 
článku 10 ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, 
článku 12 ods. 3 tretí pododsek a článku 
13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, 
článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 a článku 13 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, 
článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, článku 12 ods. 
3 treťom pododseku a článku 13 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
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delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, 
článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4 a článku 13 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 1, 6 a 7, článku 5 ods. 6, 
článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 4, článku 10 
ods. 5, článku 11 ods. 2 a 4, článku 13 ods. 
3 treťom pododseku a článku 13 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

________________________ ________________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
2004/23/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
túto smernicu o požiadavky na 

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 
2004/23/ES by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
túto smernicu o požiadavky na 
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sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj 
pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do 
kontaktu s týmito tkanivami a bunkami 
a môžu ovplyvniť ich kvalitu, ako aj 
o určité technické požiadavky. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj 
pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do 
kontaktu s týmito tkanivami a bunkami 
a môžu ovplyvniť ich kvalitu, zaviesť 
postupy na zabezpečenie sledovateľnosti 
a na overovanie ekvivalencie noriem 
kvality a bezpečnosti dovezených tkanív 
a buniek, ako aj doplniť túto smernicu 
o určité technické požiadavky. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania smernice 2004/23/ES by sa 
mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci na účely stanovenia postupov 
na zabezpečenie sledovateľnosti a na 
overovanie ekvivalencie noriem kvality 
a bezpečnosti dovezených tkanív a buniek. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2004/23/ES
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 28a prijímať delegované akty, 
ktorými sa stanovujú požiadavky na 
sledovateľnosť pre tkanivá a bunky, ako aj 
pre výrobky a materiály, ktoré sa dostali do 
kontaktu s týmito tkanivami a bunkami 
a môžu ovplyvniť ich kvalitu a bezpečnosť. 

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 28a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa 
stanovia požiadavky na sledovateľnosť pre 
tkanivá a bunky, ako aj pre výrobky 
a materiály, ktoré sa dostali do kontaktu 
s týmito tkanivami a bunkami a môžu 
ovplyvniť ich kvalitu a bezpečnosť, a tiež 
stanovia postupy na zabezpečenie 
sledovateľnosti na úrovni Únie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce návrhy na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi a na objasnenie splnomocnenia (t. j. 
doplniť).

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2004/23/ES
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia stanoví postupy pre 
zabezpečenie sledovateľnosti na úrovni 
Únie prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 29 ods. 
2.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Pozmeňujúce návrhy na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi a na objasnenie splnomocnenia (t. j. 
doplniť).

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2004/23/ES
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia stanoví postupy pre 
overovanie ekvivalencie noriem kvality 
a bezpečnosti podľa odseku 1 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 29 ods. 2.

4. Komisia je v súlade s článkom 28a 
splnomocnená prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť túto smernicu stanovením 
postupov pre overovanie ekvivalencie 
noriem kvality a bezpečnosti podľa odseku 
1.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce návrhy na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2004/23/ES
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 28a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o technické požiadavky uvedené 
v prvom odseku písm. a) až i). 

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 28a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ ide 
o technické požiadavky uvedené v prvom 
odseku písm. a) až i). 

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 152 – odsek 3 – bod 4
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Smernica 2004/23/ES
Článok 28a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 28a Článok 28a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 8 ods. 5 a v článku 28 druhom 
odseku sa udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. 

2. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 
a v článku 28 druhom odseku sa udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 ods. 5 a článku 28 druhom 
odseku môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 a článku 
28 druhom odseku môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
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parlamentu a Rade. parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 5 a článku 28 druhého 
odseku nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 4 a článku 
28 druhého odseku nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

________________________ ________________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa prijímajú osobitné hygienické 
opatrenia uvedené v odseku 3, pokiaľ ide 
o:

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 
stanovia osobitné hygienické opatrenia 
uvedené v odseku 3, pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prostredníctvom delegovaného 
aktu, na prijímanie ktorého je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 13a.

c) prostredníctvom delegovaného 
aktu, na prijímanie ktorého je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 13a a 
ktorý dopĺňa toto nariadenie.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa udeľujú výnimky z príloh I a II, 
a to pri zohľadnení príslušných rizikových 
faktorov a pod podmienkou, že tieto 
výnimky nebudú mať vplyv na 
dosahovanie týchto cieľov tohto 
nariadenia:

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie udelením 
výnimiek z príloh I a II, najmä v záujme 
uľahčenia vykonávania článku 5 zo 
strany malých podnikov, a to pri 
zohľadnení príslušných rizikových 
faktorov a pod podmienkou, že tieto 
výnimky nebudú mať vplyv na 
dosahovanie týchto cieľov tohto 
nariadenia.

a) na uľahčenie vykonávania článku 
5 zo strany malých podnikov;
b) na podniky, ktoré vyrábajú surový 
materiál, alebo s ním manipulujú, resp. 
ho spracúvajú, pričom tento materiál je 
určený na výrobu vysoko rafinovaných 
potravinárskych výrobkov, ktoré sú 
podrobené ošetreniu zabezpečujúcemu ich 
bezpečnosť.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je viac v súlade s pôvodným znením odseku 2. Výnimky by nemali 
mať vplyv na žiadny z cieľov nariadenia. Znenie navrhované Komisiou nedáva zmysel, 
pretože mieša dôvody pre výnimky s cieľmi nariadenia (písmená a) a b) nie sú ciele 
nariadenia). Okrem toho písmeno b) sa nevyskytuje v súčasnom znení článku 13.
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 153 – odsek 2 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 852/2004
Článok 13a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a Článok 13a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 
písm. c), článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 
sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 
písm. c) a článku 13 ods. 1 a 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), 
článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c) 
a článku 13 ods. 1 a 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
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zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c), 
článku 12 a článku 13 ods. 1 a 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 3 písm. c) 
a článku 13 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a prijímať delegované akty, 
ktorými sa udeľujú výnimky z príloh I,II, 
III, IV, V a VI, a to pri zohľadnení 
príslušných rizikových faktorov, pod 
podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať 
vplyv na dosahovanie týchto cieľov tohto 
nariadenia:

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 18a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty, 
ktorými sa udeľujú výnimky z príloh I,II, 
III, IV, V a VI, a to pri zohľadnení 
príslušných rizikových faktorov, pod 
podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať 
vplyv na dosahovanie týchto cieľov tohto 
nariadenia, a to:
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh v článku 17 ods. 2 objasňuje splnomocnenie (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 18 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné 
uplatňovanie článku 16 a článku 17 ods. 1 
môže Komisia prijať tieto opatrenia 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2. 

Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné 
uplatňovanie článku 17 ods. 1 je Komisia 
splnomocnená prijať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie v súlade s 
článkom 18a a prijať tieto opatrenia: 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi. Odkaz na článok 16 už nie je 
potrebný, keďže tento článok sa na základe návrhu Komisie vypustil.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 155 – odsek 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 854/2004
Článok 18a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a Článok 18a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 ods. 1 a 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 ods. 1 a 2 a článku 18 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
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Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 17 ods. 1 a 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 17 ods. 1 a 2 a v článku 18 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 17 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 17 ods. 1 a 2 a v článku 18 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
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pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 1 – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- – prijatie zoznamu Únie 
obsahujúceho povolené zdravotné 
tvrdenia o potravinách iné ako sú 
tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie 
rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, 
podmienky ich používania, akékoľvek 
zmeny alebo dodatky k tomuto zoznamu, 
ako aj pokiaľ ide o konečné rozhodnutia 
o žiadosti o povolenie tvrdení. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) 
č. 1924/2006 by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide 
prijatie zoznamu Únie obsahujúceho 
povolené zdravotné tvrdenia 
o potravinách iné ako sú tvrdenia, ktoré 
odkazujú na zníženie rizika ochorenia 
a na vývoj a zdravie detí, podmienky ich 
používania, akékoľvek zmeny alebo 
dodatky k tomuto zoznamu, ako aj pokiaľ 
ide o konečné rozhodnutia o žiadosti 
o povolenie tvrdení. Tieto právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade potravín nezabalených vopred 
(vrátane čerstvých výrobkov ako je ovocie, 
zelenina alebo chlieb), ktoré sa predávajú 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam spoločného stravovania, 
a potravín, ktoré sa balia na mieste predaja 
na požiadanie kupujúceho, alebo ktoré sú 
vopred zabalené s cieľom ich okamžitého 
predaja, sa neuplatňuje článok 7 a článok 
10 ods. 2 písm. a) a b). Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 24a 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
informačných označovaní pri týchto 
potravinách nezabalených vopred. Až do 
prípadného prijatia týchto delegovaných 
aktov sa môžu uplatňovať vnútroštátne 
ustanovenia.

V prípade potravín nezabalených vopred 
(vrátane čerstvých výrobkov ako je ovocie, 
zelenina alebo chlieb), ktoré sa predávajú 
konečnému spotrebiteľovi alebo 
zariadeniam spoločného stravovania, 
a potravín, ktoré sa balia na mieste predaja 
na požiadanie kupujúceho, alebo ktoré sú 
vopred zabalené s cieľom ich okamžitého 
predaja, sa neuplatňuje článok 7 a článok 
10 ods. 2 písm. a) a b). Komisia je 
splnomocnená v súlade s článkom 24a a s 
cieľom doplniť toto nariadenie prijímať 
delegované akty týkajúce sa informačných 
označovaní pri týchto potravinách 
nezabalených vopred. Až do prípadného 
prijatia týchto delegovaných aktov sa môžu 
uplatňovať vnútroštátne ustanovenia.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov môžu požiadať o výnimku 
z odseku 3 v prípade všeobecných popisov 
(pojmov), tradične používaných na 
označovanie špecifických vlastností 

4. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov môžu požiadať o výnimku 
z odseku 3 v prípade všeobecných popisov 
(pojmov), tradične používaných na 
označovanie špecifických vlastností 
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kategórií potravín alebo nápojov, ktoré by 
mohli vyvolať dojem, že majú vplyv na 
ľudské zdravie. Žiadosť sa zašle 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
členského štátu, ktorý ju bezodkladne 
postúpi Komisii. Komisia prijme a zverejní 
pravidlá pre prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov, na základe 
ktorých sa majú predkladať takéto žiadosti, 
aby sa zabezpečilo transparentné 
spracovanie žiadosti v primeranej lehote. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa výnimiek z odseku 3.

kategórií potravín alebo nápojov, ktoré by 
mohli vyvolať dojem, že majú vplyv na 
ľudské zdravie. Žiadosť sa zašle 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
členského štátu, ktorý ju bezodkladne 
postúpi Komisii. Komisia prijme a zverejní 
pravidlá pre prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov, na základe 
ktorých sa majú predkladať takéto žiadosti, 
aby sa zabezpečilo transparentné 
spracovanie žiadosti v primeranej lehote. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa výnimiek z odseku 3.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 3 – odsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty, 
ktorými sa udeľuje výnimka z druhého 
pododseku písm. d) tohto článku v prípade 
živín, ktoré nedokáže zabezpečiť 
v dostatočnom množstve vyvážená a pestrá 
strava; delegované akty budú obsahovať 
podmienky, za ktorých sa tieto výnimky 
uplatňujú, zohľadňujúc osobitné 
podmienky existujúce v členských štátoch.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
odchýlením sa od druhého odseku písm. d) 
tohto článku v prípade živín, ktoré 
nedokáže zabezpečiť v dostatočnom 
množstve vyvážená a pestrá strava; 
delegované akty budú obsahovať 
podmienky, za ktorých sa tieto výnimky 
uplatňujú, zohľadňujúc osobitné 
podmienky existujúce v členských štátoch.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno a– bod i
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Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je do 19. januára 2009 
splnomocnená v súlade s článkom 24a 
prijímať delegované akty, ktorými sa 
ustanovia osobitné nutričné profily vrátane 
výnimiek, ktorým musia zodpovedať 
potraviny alebo určité kategórie potravín, 
aby na nich mohli byť výživové alebo 
zdravotné tvrdenia, a podmienky 
používania výživových alebo zdravotných 
tvrdení pri potravinách alebo kategóriách 
potravín s ohľadom na tieto nutričné 
profily.“;

Komisia je do 19. januára 2009 
splnomocnená v súlade s článkom 24a 
prijímať delegované akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie tým, že sa ustanovia 
osobitné nutričné profily vrátane výnimiek, 
ktorým musia zodpovedať potraviny alebo 
určité kategórie potravín, aby na nich 
mohli byť výživové alebo zdravotné 
tvrdenia, a podmienky používania 
výživových alebo zdravotných tvrdení pri 
potravinách alebo kategóriách potravín 
s ohľadom na tieto nutričné profily.“;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno a – bod ii 
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa aktualizácie nutričných 
profilov a podmienok ich používania, a to 
pri zohľadnení príslušného vedeckého 
vývoja. Na tento účel uskutoční 
konzultácie so zainteresovanými stranami, 
najmä s prevádzkovateľmi potravinárskych 
podnikov a skupinami spotrebiteľov.“; 

„Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa aktualizácie nutričných 
profilov a podmienok ich používania, a to 
pri zohľadnení príslušného vedeckého 
vývoja. Na tento účel uskutoční 
konzultácie so zainteresovanými stranami, 
najmä s prevádzkovateľmi potravinárskych 
podnikov a skupinami spotrebiteľov.“; 

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, ktorými sa určujú 
potraviny alebo kategórie potravín, 
s výnimkou tých, ktoré sú uvedené 
v odseku 3, pre ktoré sa so zreteľom na 
vedecké dôkazy majú obmedziť alebo 
zakázať výživové alebo zdravotné 
tvrdenia.“

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, ktorými sa určujú 
potraviny alebo kategórie potravín, 
s výnimkou tých, ktoré sú uvedené 
v odseku 3, pre ktoré sa so zreteľom na 
vedecké dôkazy majú obmedziť alebo 
zakázať výživové alebo zdravotné 
tvrdenia.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme porade s úradom 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
najneskôr do 31. januára 2010 zoznam 
povolených tvrdení Únie uvedených 
v odseku 1 a všetkých nevyhnutných 
podmienok na používanie týchto tvrdení 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 25 ods. 2.

3. Komisia prijme po porade s úradom 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom 24a najneskôr do 
31. januára 2010 zoznam povolených 
tvrdení Únie uvedených v odseku 1 
a všetkých nevyhnutných podmienok na 
používanie týchto tvrdení. .

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrení, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného 
postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi (znenie navrhnuté právnou službou).

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 5
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Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia z vlastného podnetu alebo 
na žiadosť členského štátu prijme po 
porade s úradom prostredníctvom 
vykonávacích aktov akúkoľvek zmenu 
zoznamu uvedeného v odseku 3, a to na 
základe všeobecne uznávaných vedeckých 
dôkazov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom podľa článku 25 ods. 
2.

4. Komisia z vlastného podnetu alebo 
na žiadosť členského štátu prijme po 
porade s úradom prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
24a akúkoľvek zmenu zoznamu uvedeného 
v odseku 3, a to na základe všeobecne 
uznávaných vedeckých dôkazov. .  

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrení, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného 
postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi (znenie navrhnuté právnou službou).

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Komisia prijme konečné rozhodnutie o 
žiadosti prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom podľa článku 25 ods. 
2. 

Komisia je v súlade s článkom 24a a s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
splnomocnená prijať konečné 
rozhodnutie o žiadosti prostredníctvom 
delegovaných aktov. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrení, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného 
postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, Komisia pred 
uplynutím päťročnej doby prijme 
opatrenia na povolenie tvrdenia bez 
obmedzenia jeho používania 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 25 ods. 2.

b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, Komisia je 
pred uplynutím päťročného obdobia v 
súlade s článkom 24a a s cieľom doplniť 
toto nariadenie splnomocnená prijať 
opatrenia na povolenie tvrdenia bez 
obmedzenia jeho používania 
prostredníctvom delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrení, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného 
postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 18 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak úrad vydá zamietavé stanovisko 
k zahrnutiu tvrdenia do zoznamu 
uvedeného v odseku 4, Komisia prijme 
rozhodnutie o žiadosti prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom podľa 
článku 25 ods. 2.“; 

Ak úrad vydá zamietavé stanovisko 
k zahrnutiu tvrdenia do zoznamu 
uvedeného v odseku 4, Komisia je v súlade 
s článkom 24a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie splnomocnená prijať 
delegované akty týkajúce sa jej 
rozhodnutia o žiadosti. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 18 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, Komisia pred 
uplynutím päťročnej doby prijme 
opatrenia na povolenie tvrdenia bez 

b) ak tvrdenie stále spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, Komisia pred 
uplynutím päťročného obdobia prijme v 
súlade s článkom 24a a s cieľom doplniť 
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obmedzenia jeho používania 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 25 ods. 2.

toto nariadenie delegované akty na 
povolenie tvrdenia bez obmedzenia jeho 
používania.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 24a „Článok 24a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, 
článku 4 ods. 1 a 5 a článku 8 ods. 2 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, 
článku 4 ods. 1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 
13 ods. 3 a 4, článku 17 ods. 3 a 4, článku 
18 ods. 5 a článku 28 ods. 6 písm. a) sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 
ods. 1 a 5 a článku 8 ods. 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 
ods. 1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 13 ods. 
3 a 4, článku 17 ods. 3 a 4, článku 18 ods. 
5 a článku 28 ods. 6 písm. a) môže 
Európsky parlament alebo Rada 



RR\1182187SK.docx 409/499 PE637.548v01-00

SK

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 
1 a 5 a článku 8 ods. 2 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 1 ods. 2 a 4, článku 3, článku 4 ods. 
1 a 5, článku 8 ods. 2, článku 13 ods. 3 a 4, 
článku 17 ods. 3 a 4, článku 18 ods. 5 a 
článku 28 ods. 6 písm. a) nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

_______________________ _______________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 158 – odsek 4 – bod 10 – písmeno b
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Nariadenie (ES) č. 1924/2006
Článok 28 – odsek 6 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) Komisia po porade s úradom prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnutie o zdravotných tvrdeniach 
povolených týmto spôsobom. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom podľa článku 25 ods. 2.

ii) Komisia po porade s úradom prijme 
v súlade s článkom 24a delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie určením 
zdravotných tvrdení povolených týmto 
spôsobom.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1925/2006 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I a II k tomuto nariadeniu v záujme 
ich prispôsobenia technickému 
a vedeckému pokroku a meniť prílohu III 
k tomuto nariadeniu s cieľom umožniť 
využívanie vitamínov, minerálnych látok 
a niektorých ďalších látok, ktorých 
používanie v potravinách je zakázané, 
obmedzené alebo podlieha skúmaniu zo 
strany Únie, ako aj doplniť toto nariadenie 
prostredníctvom určenia potravín alebo 
kategórií potravín, do ktorých sa nesmú 
pridávať vitamíny a minerálne látky, 
prostredníctvom určenia kritérií čistoty pre 
zloženie vitamínov a minerálnych látok 
a prostredníctvom určenia najnižšieho 
množstva ako výnimky z významného 
množstva pre prítomnosť určitého vitamínu 
alebo minerálnej látky. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 1925/2006 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy I a II k tomuto nariadeniu v záujme 
ich prispôsobenia technickému 
a vedeckému pokroku a meniť prílohu III 
k tomuto nariadeniu s cieľom umožniť 
využívanie vitamínov, minerálnych látok 
a niektorých ďalších látok, ktorých 
používanie v potravinách je zakázané, 
obmedzené alebo podlieha skúmaniu zo 
strany Únie, doplniť toto nariadenie 
prostredníctvom určenia potravín alebo 
kategórií potravín, do ktorých sa nesmú 
pridávať vitamíny a minerálne látky, 
prostredníctvom určenia kritérií čistoty pre 
zloženie vitamínov a minerálnych látok 
a prostredníctvom určenia najnižšieho 
množstva ako výnimky z významného 
množstva pre prítomnosť určitého vitamínu 
alebo minerálnej látky, ako aj 
prostredníctvom stanovenia maximálnych 
množstiev vitamínov a minerálnych látok 
pridávaných do potravín a vymedzenia 
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konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

podmienok obmedzujúcich alebo 
zakazujúcich pridávanie konkrétneho 
vitamínu alebo minerálnej látky do 
potravín. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) 
č. 1925/2006 by sa mali Komisii udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide 
o množstvá vitamínov a minerálnych látok 
pridávaných do potravín a pokiaľ ide 
o podmienky obmedzujúce alebo 
zakazujúce pridávanie konkrétneho 
vitamínu alebo minerálnej látky do 
potravín. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.
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Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení určujúcich ďalšie 
potraviny alebo kategórie potravín, do 
ktorých sa so zreteľom na vedecké dôkazy 
a s prihliadnutím na ich výživovú hodnotu 
nesmú pridávať vitamíny a minerálne 
látky.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení určujúcich ďalšie 
potraviny alebo kategórie potravín, do 
ktorých sa so zreteľom na vedecké dôkazy 
a s prihliadnutím na ich výživovú hodnotu 
nesmú pridávať vitamíny a minerálne 
látky.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, ktoré určujú kritériá 
čistoty pre zloženie vitamínov 
a minerálnych látok uvedené v prílohe II, 
s výnimkou prípadov, keď sa kritériá 
čistoty uplatňujú na základe odseku 2 tohto 
článku.

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 13a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, ktoré určujú kritériá 
čistoty pre zloženie vitamínov 
a minerálnych látok uvedené v prílohe II, 
s výnimkou prípadov, keď sa kritériá 
čistoty uplatňujú na základe odseku 2 tohto 
článku.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
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Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa do potravín pridáva vitamín 
alebo minerálna látka, nesmie celkové 
množstvo vitamínu alebo minerálnej látky 
v potravine, na akékoľvek účely, prekročiť 
pri predaji maximálne množstvá. Komisia 
tieto množstvá stanoví prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 14 ods. 2. Komisia 
môže na tento účel predložiť návrh 
opatrení týkajúcich sa maximálnych 
množstiev do 19. januára 2009. V prípade 
koncentrovaných a dehydrovaných 
výrobkov sú stanovené ako maximálne 
množstvá také množstvá, ktoré sú 
v potravinách obsiahnuté v čase ich 
prípravy na spotrebu podľa pokynov 
výrobcu. 

1. Ak sa do potravín pridáva vitamín 
alebo minerálna látka, nesmie celkové 
množstvo vitamínu alebo minerálnej látky 
v potravine, na akékoľvek účely, prekročiť 
pri predaji maximálne množstvá. Komisia 
v súlade s článkom 13a a s cieľom 
doplniť toto nariadenie prijme delegované 
akty týkajúce sa týchto maximálnych 
množstiev. Komisia môže na tento účel 
predložiť návrh opatrení týkajúcich sa 
maximálnych množstiev do 19. januára 
2009. V prípade koncentrovaných 
a dehydrovaných výrobkov sú stanovené 
ako maximálne množstvá také množstvá, 
ktoré sú v potravinách obsiahnuté v čase 
ich prípravy na spotrebu podľa pokynov 
výrobcu. 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi a na objasnenie splnomocnenia (t. j. 
doplniť).

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vymedzí akékoľvek 
podmienky obmedzujúce alebo zakazujúce 
pridávanie konkrétneho vitamínu alebo 
minerálnej látky do potravín alebo 
kategórie potravín prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 14 ods. 2.

2. Komisia v súlade s článkom 13a 
prijme delegované akty týkajúce sa 
vymedzenia akýchkoľvek podmienok 
obmedzujúcich alebo zakazujúcich 
pridávanie konkrétneho vitamínu alebo 
minerálnej látky do potravín alebo 
kategórie potravín. 
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Výsledkom pridania vitamínu alebo 
minerálnej látky do potraviny musí byť, že 
sa tento vitamín alebo minerálna látka 
v potravine bude nachádzať aspoň vo 
významnom množstve, ak je takéto 
množstvo vymedzené podľa časti A bodu 2 
prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) 
č. 1169/2011. Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 13a prijímať 
delegované akty týkajúce sa opatrení, ktoré 
určujú najnižšie množstvá vitamínu alebo 
minerálnej látky vrátane akýchkoľvek 
nižších množstiev ako výnimky 
z významných množstiev pre špecifické 
potraviny alebo kategórie potravín.

6. Výsledkom pridania vitamínu alebo 
minerálnej látky do potraviny musí byť, že 
sa tento vitamín alebo minerálna látka 
v potravine bude nachádzať aspoň vo 
významnom množstve, ak je takéto 
množstvo vymedzené podľa časti A bodu 2 
prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) 
č. 1169/2011. Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkom 13a a s cieľom doplniť 
toto nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa opatrení, ktoré určujú najnižšie 
množstvá vitamínu alebo minerálnej látky 
vrátane akýchkoľvek nižších množstiev 
ako výnimky z významných množstiev pre 
špecifické potraviny alebo kategórie 
potravín.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Označovanie, prezentácia a reklama 
potravín, do ktorých boli pridané vitamíny 
a minerálne látky, nesmú obsahovať žiadnu 
informáciu, ktorá tvrdí alebo naznačuje, že 
vyvážená a pestrá strava nemôže 
poskytovať potrebné množstvo živín. 

1. Označovanie, prezentácia a reklama 
potravín, do ktorých boli pridané vitamíny 
a minerálne látky, nesmú obsahovať žiadnu 
informáciu, ktorá tvrdí alebo naznačuje, že 
vyvážená a pestrá strava nemôže 
poskytovať potrebné množstvo živín. 
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Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 13a prijímať delegované akty, 
ktorými sa prijíma výnimka pre konkrétnu 
živinu.

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 13a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty, 
ktorými sa prijíma výnimka pre konkrétnu 
živinu.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 159 – odsek 3 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1925/2006
Článok 13a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a Článok 13a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 
5 ods. 1, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 
a článku 8 ods. 2 a 5 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 
5 ods. 1, článku 6 ods. 1, 2 a 6, článku 7 
ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 
1, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 a článku 
8 ods. 2 a 5 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 
1, článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 6, článku 
7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
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uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, 
článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 1 a článku 8 
ods. 2 a 5 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 3 ods. 3, článku 4, článku 5 ods. 1, 
článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 6, článku 7 
ods. 1 a článku 8 ods. 2 a 5 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 164 – odsek 3 – bod 5
Smernica 2009/128/ES
Článok 20a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 7, 
článku 14 ods. 4 a článku 15 ods. 1 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 7, 
článku 14 ods. 4 a článku 15 ods. 1 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 164 – odsek 3 – bod 5 a (nový)
Smernica 2009/128/ES
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V článku 21 sa vypúšťa odsek 2.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa vypúšťa odsek odkazujúci na regulačný postup s kontrolou 
v článku 21 (ktorý Komisia pri dohľade nevypustila z návrhu).

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 470/2009 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 470/2009 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
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právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie o vedecké metódy určenia 
referenčných hodnôt pre prijatie opatrení, 
pravidlá pre opatrenia v prípade potvrdenej 
prítomnosti zakázanej alebo nepovolenej 
látky, metodické zásady hodnotenia rizika 
a odporúčaní v oblasti riadenia rizika 
a pravidlá používania maximálneho limitu 
rezíduí určeného pre farmakologicky 
účinnú látku v konkrétnej potravine na iné 
potraviny odvodené z rovnakého druhu 
alebo pravidlá maximálneho limitu rezíduí 
určeného pre farmakologicky účinnú látku 
v jednom alebo viacerých druhoch na iné 
druhy. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov. 

právomoc prijímať akty s cieľom doplniť 
toto nariadenie o vedecké metódy určenia 
referenčných hodnôt pre prijatie opatrení, 
referenčných hodnôt pre prijatie opatrení 
pre rezíduá z farmakologicky účinných 
látok, pravidlá pre opatrenia v prípade 
potvrdenej prítomnosti zakázanej alebo 
nepovolenej látky, metodické zásady 
hodnotenia rizika a odporúčaní v oblasti 
riadenia rizika a pravidlá používania 
maximálneho limitu rezíduí určeného pre 
farmakologicky účinnú látku v konkrétnej 
potravine na iné potraviny odvodené 
z rovnakého druhu alebo pravidlá 
maximálneho limitu rezíduí určeného pre 
farmakologicky účinnú látku v jednom 
alebo viacerých druhoch na iné druhy. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov. 

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
 Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania príslušných ustanovení 
nariadenia (ES) č. 470/2009 by sa mali 
Komisii udeliť právomoci, pokiaľ ide 

vypúšťa sa
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o referenčné hodnoty pre prijatie opatrení 
pre rezíduá z farmakologicky účinných 
látok. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým 
predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa prijatia:

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa prijatia:

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa to považuje za potrebné na 
zabezpečenie fungovania kontrol potravín 
živočíšneho pôvodu dovážaných alebo 
uvádzaných na trh v súlade s nariadením 
(ES) č. 882/2004, Komisia môže určiť 
referenčné hodnoty pre prijatie opatrení pre 
rezíduá z farmakologicky účinných látok, 
na ktoré sa nevzťahuje klasifikácia v súlade 
s článkom 14 ods. 2 písm. a), b) alebo c), 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

Ak sa to považuje za potrebné na 
zabezpečenie fungovania kontrol potravín 
živočíšneho pôvodu dovážaných alebo 
uvádzaných na trh v súlade s nariadením 
(ES) č. 882/2004, Komisia je v súlade s 
článkom 24a splnomocnená prijímať 
delegované akty s cieľom doplniť toto 
nariadenie tým, že určí referenčné hodnoty 
pre prijatie opatrení pre rezíduá 
z farmakologicky účinných látok, na ktoré 
sa nevzťahuje klasifikácia v súlade 
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s postupom podľa článku 26 ods. 2. s článkom 14 ods. 2 písm. a), b) alebo c).

Z riadne odôvodnených vážnych 
a naliehavých dôvodov týkajúcich sa 
ochrany zdravia ľudí Komisia môže prijať 
okamžite uplatniteľné vykonávacie akty 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
26 ods. 2a.“

Ak sa to v prípade rizika pre zdravie ľudí 
vyžaduje z vážnych a naliehavých 
dôvodov, na delegované akty prijaté 
podľa tohto článku sa uplatňuje postup 
stanovený v článku 24b.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi, a to aj s ohľadom na zrýchlený 
postup.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z riadne odôvodnených vážnych 
a naliehavých dôvodov týkajúcich sa 
ochrany zdravia ľudí Komisia môže prijať 
okamžite uplatniteľné vykonávacie akty 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
26 ods. 2a.“

Ak sa to v prípade rizika pre zdravie ľudí 
vyžaduje z vážnych a naliehavých 
dôvodov, na delegované akty prijaté 
podľa tohto článku sa uplatňuje postup 
stanovený v článku 24b.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi, a to aj s ohľadom na zrýchlený 
postup.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa metodických zásad 
a vedeckých metód určenia referenčných 

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa metodických zásad 
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hodnôt pre prijatie opatrení. a vedeckých metód určenia referenčných 
hodnôt pre prijatie opatrení.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a prijímať delegované akty 
týkajúce sa uplatňovania tohto článku

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 24a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa uplatňovania tohto článku

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 5 – úvodná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Za názvom hlavy V sa vkladá tento 
článok 24a: 

(5) Za názvom hlavy V sa vkladajú 
tieto články 24a a 24b: 

Odôvodnenie

Vloženie odkazu na článok 24b (nový) v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa uvádzajú 
ďalej. 

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 24a Článok 24a 

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 
3 a článku 24 ods. 4 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 2, článku 18, 
článku 19 ods. 3 a článku 24 ods. 4 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 3 
a článku 24 ods. 4 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 13 ods. 2, článku 18, článku 19 
ods. 3 a článku 24 ods. 4 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 13 ods. 2, článku 19 ods. 3 a článku 
24 ods. 4 nadobúda účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 13 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 
3 a článku 24 ods. 4 nadobúda účinnosť, 
len ak Európsky parlament alebo Rada voči 
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nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi. 

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 165 – odsek 3 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 470/2009
Článok 24 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24b 
Postup pre naliehavé prípady
1. Delegované akty prijaté podľa 
tohto článku nadobúdajú účinnosť 
okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim 
nie je v súlade s odsekom 2 vznesená 
námietka. V oznámení delegovaného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú 
dôvody použitia postupu pre naliehavé 
prípady.
2. Európsky parlament alebo Rada 
môžu vzniesť voči delegovanému aktu 
námietku v súlade s postupom uvedeným 
v článku 24a ods. 6. V takom prípade 
Komisia okamžite po oznámení 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.
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Odôvodnenie

Pridanie nového článku 24b bolo nevyhnutné v súlade s pozmeňujúcim návrhom k tretiemu 
pododseku článku 18, v ktorom sa postup pre naliehavé prípady v prípade vykonávacích aktov 
zosúlaďuje s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 40 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty 
týkajúce sa podmienok, pokiaľ ide o:

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty 
týkajúce sa podmienok, pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prijme vykonávacie akty, 
pokiaľ ide o:

2. Komisia prijme vykonávacie akty s 
cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide 
o:

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 15 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 41 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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„Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty stanovujúce podmienky 
uvedené v prvom pododseku písm. b). 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom podľa článku 52 ods. 3.

Komisia je v súlade s článkom 51a 
splnomocnená prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením podmienok uvedených v písm. 
b). 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 15 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty stanovujúce požiadavky 
uvedené v prvom pododseku. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom podľa článku 52 ods. 3.

Komisia je v súlade s článkom 51a 
splnomocnená prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením požiadaviek uvedených v 
prvom pododseku.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci 
regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 16 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 42 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o:

2. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 51a a s cieľom doplniť toto 
nariadenie prijímať delegované akty, 
pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť).
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Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 51a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 51a Článok 51a

Vykonávanie delegovania právomocí Vykonávanie delegovania právomocí 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, 
článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom 
pododseku a odseku 8 sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, 
článku 41 ods. 1 druhý pododsek, článku 
41 ods. 3 tretí pododsek, článku 42 ods. 2 
prvom pododseku, článku 43 ods. 3 
a článku 48 ods. 7 prvom pododseku 
a odseku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, 
článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, 
článku 41 ods. 1 druhom pododseku, 
článku 41 ods. 3 treťom pododseku, 
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pododseku a odseku 8 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom 
pododseku a odseku 8 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

4. Pred prijatím delegovaného aktu 
Komisia konzultuje s expertmi, ktorých 
určili jednotlivé členské štáty v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016*. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, 
článku 42 ods. 2 prvého pododseku, článku 
43 ods. 3, článku 48 ods. 7 prvého 
pododseku a odseku 8 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1 a 2, 
článku 41 ods. 1 druhom pododseku, 
článku 41 ods. 3 treťom pododseku, 
článku 42 ods. 2 prvého pododseku, článku 
43 ods. 3, článku 48 ods. 7 prvého 
pododseku a odseku 8 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

__________________ __________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. * Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 
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Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georg Mayer

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre dopravu a cestovný ruch víta návrh Komisie, pretože predstavuje významný krok 
smerom k úplnému zosúladeniu právnych predpisov EÚ s režimom delegovaných a 
vykonávacích aktov, ako to už takmer osem rokov vyžaduje Lisabonská zmluva. 

Cieľom tohto návrhu je zosúladiť ustanovenia o regulačnom postupe s kontrolou v 168 
legislatívnych aktoch vrátane 34 základných aktov týkajúcich sa mobility a dopravnej politiky. 

V mnohých právnych oblastiach, ako je doprava, môžu otázky, ktoré sa zo začiatku javia skôr 
ako technické, vyústiť do politických rozhodnutí so závažnými dôsledkami. Parlament by preto 
mal využiť delegovanie právomoci na Komisiu s cieľom zabezpečiť demokratickú legitimitu v 
celom procese tvorby právnych predpisov EÚ.

Pozmeňujúce návrhy sa zaoberajú týmito otázkami:

• dĺžka trvania delegovania právomocí na päť rokov s možnosťou automatického 
obnovenia na základe správy Komisie, ktorá sa vypracuje deväť mesiacov pred 
skončením tohto päťročného obdobia;

• splnomocnenie prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňa smernica Rady 97/70 a 
nariadenie (ES) č. 725/2004;

• právomoc prijímať delegované akty, ktorými sa mení smernica 2009/18/ES, smernica 
2009/59/ES, smernica 2001/96/ES a smernica 2009/18/ES, s cieľom vylúčiť z ich 
rozsahu pôsobnosti akúkoľvek zmenu medzinárodných nástrojov, pokiaľ existuje 
očividné riziko zníženia úrovne námornej bezpečnosti.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Príloha I – časť VII – bod 60 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 437/2003
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovenia iných noriem 
presnosti.“

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 10a prijímať delegované akty s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením iných noriem presnosti.“

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 102 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (EHS) č. 3922/91
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 11 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 11 ods. 1 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 103 – odsek 2 – bod 2
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Smernica 95/50/ES
Článok 9aa – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 9a sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 9a sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť smernicu 97/70/ES 
vývoju medzinárodného práva by sa 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty s cieľom meniť túto smernicu na účely 
uplatnenia následných zmien protokolu 
Torremolinos. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty v 
tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 

S cieľom prispôsobiť smernicu 97/70/ES 
vývoju medzinárodného práva by sa 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty s cieľom meniť túto smernicu na účely 
uplatnenia následných zmien protokolu 
Torremolinos a prijímať ustanovenia 
potrebné na harmonizovaný výklad tých 
ustanovení prílohy k protokolu 
Torremolinos, ktoré boli ponechané na 
uváženie správam jednotlivých zmluvných 
strán.
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delegovaných aktov.

V záujme zabezpečenia ochrany noriem 
Únie by sa v súlade s článkom 290 zmluvy 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty s cieľom meniť túto 
smernicu na účely vylúčenia z rozsahu jej 
pôsobnosti akúkoľvek zmenu protokolu 
Torremolinos, ak na základe hodnotenia 
Komisie existuje očividné riziko, že 
medzinárodná zmena bude mať za 
následok zníženie úrovne námornej 
bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu 
z lodí alebo ochrany životných a 
pracovných podmienok na palubách lodí 
stanovených v právnych predpisoch Únie 
v oblasti námornej dopravy, alebo že 
takáto zmena bude nezlučiteľná s týmito 
právnymi predpismi.
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä v 
záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na 
príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania smernice 97/70/ES by sa 
mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci na prijatie ustanovení 
potrebných na harmonizovaný výklad tých 
ustanovení prílohy k protokolu 

vypúšťa sa
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Torremolinos, ktoré boli ponechané na 
uváženie správam jednotlivých zmluvných 
strán, pokiaľ je to nevyhnutné na ich 
dôsledné vykonávanie v Únii. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 1
Smernica 97/70/ES
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže stanoviť 
harmonizovaný výklad tých ustanovení 
prílohy k protokolu Torremolinos, ktoré 
boli ponechané na uváženie správam 
jednotlivých zmluvných strán, pokiaľ je to 
nevyhnutné na ich dôsledné vykonávanie 
v Únii, prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom podľa článku 9 ods. 2.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 8a delegované akty na 
doplnenie smernice 97/70/ES s cieľom 
stanoviť harmonizovaný výklad tých 
ustanovení prílohy k protokolu 
Torremolinos, ktoré boli ponechané na 
uváženie správam jednotlivých zmluvných 
strán.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 1
Smernica 97/70/ES
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zmeny medzinárodného nástroja 
uvedeného v článku 2 ods. 4 sa môžu 
vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice podľa článku 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 2099/2002*.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 8a delegované akty na 
zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z 
rozsahu jej pôsobnosti akékoľvek zmeny 
medzinárodných nástrojov uvedených v 
článku 2 ods. 4, ak na základe hodnotenia 
Komisie existuje očividné riziko, že 
medzinárodná zmena bude mať za 
následok zníženie úrovne námornej 
bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu 
z lodí alebo ochrany životných a 
pracovných podmienok na palubách lodí 
stanovených v právnych predpisoch Únie 
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v oblasti námornej dopravy, alebo že bude 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 ods. 1 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 8 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
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účinnosť. účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 104 – odsek 3 – bod 2
Smernica 97/70/ES
Článok 8a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme zabezpečenia ochrany noriem 
Únie by sa v súlade s článkom 290 zmluvy 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty s cieľom meniť túto 
smernicu na účely vylúčenia z rozsahu jej 
pôsobnosti akúkoľvek zmenu dohovoru 
Marpol 73/78, ak na základe hodnotenia 
Komisie existuje očividné riziko, že 
medzinárodná zmena bude mať za 
následok zníženie úrovne námornej 
bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu 
z lodí alebo ochrany životných a 
pracovných podmienok na palubách lodí 
stanovených v právnych predpisoch Únie 
v oblasti námornej dopravy, alebo že bude 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2000/59/ES
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 105 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2009/59/ES
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmeny medzinárodných nástrojov 
uvedených v článku 2 sa môžu vylúčiť 
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa 
článku 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002*.

Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 13a delegované akty na 
zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z 
rozsahu jej pôsobnosti akékoľvek zmeny 
medzinárodných nástrojov uvedených v 
článku 2, ak na základe hodnotenia 
Komisie existuje očividné riziko, že 
medzinárodná zmena bude mať za 
následok zníženie úrovne námornej 
bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu 
z lodí alebo ochrany životných a 
pracovných podmienok na palubách lodí 
stanovených v právnych predpisoch Únie 
v oblasti námornej dopravy, alebo že bude 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme zabezpečenia ochrany noriem 
Únie by sa v súlade s článkom 290 zmluvy 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty s cieľom meniť túto 
smernicu na účely vylúčenia z rozsahu jej 
pôsobnosti akúkoľvek zmenu 
medzinárodných nástrojov uvedených v 
článku 3 tejto smernice, ak na základe 
hodnotenia Komisie existuje očividné 
riziko, že medzinárodná zmena bude mať 
za následok zníženie úrovne námornej 
bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu 
z lodí alebo ochrany životných a 
pracovných podmienok na palubách lodí 
stanovených v právnych predpisoch Únie 
v oblasti námornej dopravy, alebo že bude 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2001/96/ES
Článok 15 – poznámka pod čiarou

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nesprávny odkaz.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2001/96/ES
Článok 15 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmeny medzinárodných nástrojov 
uvedených v článku 3 sa môžu vylúčiť 
z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa 
článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 15a delegované akty na 
zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť z 
rozsahu jej pôsobnosti akékoľvek zmeny 
medzinárodných nástrojov uvedených v 
článku 3, ak na základe hodnotenia 
Komisie existuje očividné riziko, že 
medzinárodná zmena bude mať za 
následok zníženie úrovne námornej 
bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu 
z lodí alebo ochrany životných a 
pracovných podmienok na palubách lodí 
stanovených v právnych predpisoch Únie 
v oblasti námornej dopravy, alebo že bude 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 106 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2001/96/ES
Článok 15a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 107 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2002/59/ES
Článok 27a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 27 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 27 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 108 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2099/2002
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 109 – odsek 2 – bod 2
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Smernica 2003/25/ES
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 110 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2003/59/ES
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 111 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 782/2003
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 1 a článku 8 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 1 a článku 8 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 112 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2004/52/ES
Článok 4a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2, 4 a 5 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2, 4 a 5 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 113 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2004/54/ES
Článok 16a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 725/2004 vývoju medzinárodného práva 
by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty s cieľom meniť toto nariadenie na 
účely začlenenia určitých zmien 
medzinárodných nástrojov. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) 
č. 725/2004 vývoju medzinárodného práva 
by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty s cieľom meniť toto nariadenie na 
účely začlenenia určitých zmien 
medzinárodných nástrojov a stanovenia 
harmonizovaných postupov na 
uplatňovanie záväzných ustanovení 
kódexu ISPS bez toho, aby rozširovala 
rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
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členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 725/2004 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci na vymedzenie 
harmonizovaných postupov na 
uplatňovanie záväzných ustanovení 
kódexu ISPS bez toho, aby rozširovala 
rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 3 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 725/2004
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vymedzí harmonizované 
postupy na uplatňovanie záväzných 
ustanovení kódexu ISPS bez toho, aby 
rozširovala rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom podľa článku 
11 ods. 2.“

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 10a delegované akty 
na doplnenie nariadenia (ES) č. 725/2004 
s cieľom stanoviť harmonizované postupy 
na uplatňovanie záväzných ustanovení 
kódexu ISPS bez toho, aby rozširovala 
rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 114 – odsek 3 – bod 2
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Nariadenie (ES) č. 725/2004
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 115 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 785/2004
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 2 
sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 
dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 2 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 116 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 789/2004
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 117 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 868/2004
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 118 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2005/44/ES
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 119 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2005/65/ES
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 120 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2111/2005
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 8 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 8 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 121 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2006/112/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 2 a 3, článku 3 
ods. 2 a článku 8 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 1 ods. 2 a 3, článku 3 
ods. 2 a článku 8 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 122 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 336/2006
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 123 – odsek 3 – bod 6
Smernica 2007/59/ES
Článok 31a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 22 ods. 
4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 5, 
článku 31 ods. 1 a článku 34 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 4, článku 22 ods. 
4, článku 23 ods. 3, článku 25 ods. 5, 
článku 31 ods. 1 a článku 34 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
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voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 124 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1371/2007
Článok 34a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 33 a článku 34 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 33 a článku 34 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 125 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2008/68/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
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Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 126 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2008/96/ES
Článok 12a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 1a a článku 12 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 1a a článku 12 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 127 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 300/2008
Článok 18a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 11 
ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 11 
ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 



RR\1182187SK.docx 453/499 PE637.548v01-00

SK

právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 128 – odsek 3 – bod 1
Smernica 2009/15/ES
Článok 5a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh43

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme zabezpečenia ochrany noriem 
Únie by sa v súlade s článkom 290 zmluvy 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty s cieľom meniť túto 
smernicu na účely vylúčenia z rozsahu jej 
pôsobnosti akúkoľvek zmenu Kódexu 
IMO o vyšetrovaní námorných nehôd a 
mimoriadnych udalostí, ak na základe 
hodnotenia Komisie existuje očividné 
riziko, že medzinárodná zmena bude mať 
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za následok zníženie úrovne námornej 
bezpečnosti, zabraňovania znečisťovaniu 
z lodí alebo ochrany životných a 
pracovných podmienok na palubách lodí 
stanovených v právnych predpisoch Únie 
v oblasti námornej dopravy, alebo že bude 
nezlučiteľná s týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/18/ES
Článok 18a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 4 a článku 20 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 4 a článku 20 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 129 – odsek 3 – bod 4
Smernica 2009/18/ES
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 
2099/2002 možno zmeny a doplnenia 
Kódexu IMO o vyšetrovaní námorných 
nehôd a mimoriadnych udalostí vylúčiť z 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 18a delegované akty 
na zmenu tejto smernice s cieľom vylúčiť 
z rozsahu jej pôsobnosti akékoľvek zmeny 
Kódexu IMO o vyšetrovaní námorných 
nehôd a mimoriadnych udalostí, ak na 
základe hodnotenia Komisie existuje 
očividné riziko, že medzinárodná zmena 
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bude mať za následok zníženie úrovne 
námornej bezpečnosti, zabraňovania 
znečisťovaniu z lodí alebo ochrany 
životných a pracovných podmienok na 
palubách lodí stanovených v právnych 
predpisoch Únie v oblasti námornej 
dopravy, alebo že bude nezlučiteľná s 
týmito právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 130 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2009/33/ES
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 131 – odsek 3 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 391/2009
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 1 a článku 14 
ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 13 ods. 1 a článku 14 
ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
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tohto súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 132 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 392/2009
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 1 a 2 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 1 a 2 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 133 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 24a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 a článku 8 ods. 9 
sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2 a článku 8 ods. 9 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
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dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 134 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 5 
ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 5 
ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XI – bod 135 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1073/2009
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 2. Právomoc prijímať delegované akty 
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uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3 
a 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 
12 ods. 5 a článku 28 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3 
a 5, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 
12 ods. 5 a článku 28 ods. 3 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.
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31.8.2017

STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Buda

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V kontexte zosúladenia po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy Výbor 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zdôrazňuje dôležitosť zosúladenia tých oblastí 
politiky, ktoré sú predmetom spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktoré neboli prijaté 
v rámci spolurozhodovacieho postupu.

Vymedzenie delegovaných a vykonávacích aktov je citlivá politická otázka, a to najmä 
v oblasti poľnohospodárstva, ktorá sa javí ako pomerne technická a v rámci ktorej môže ísť 
o dôležité politické rozhodnutia a dôsledky. 

Vzhľadom na nedávne skúsenosti, keď boli v Rade zablokované spisy týkajúce sa zosúladenia 
zásadných právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva a rybárstva, a po zlyhaní rokovaní 
v rámci trialógov v prvom čítaní by mal Parlament využiť delegovanie právomoci na Komisiu 
s cieľom vyriešiť technické a citlivé otázky, ktoré by mohli ovplyvňovať spotrebiteľov v EÚ. 

Pokiaľ ide o navrhované zosúladenie článkov nariadenia (ES) č. 767/2009 a nariadenia (ES) 
č. 1831/2003, Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a nie právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 291 ZFEÚ, a to s týmito cieľmi: 

• rozhodnúť, či je istý výrobok „krmivo“, čo sa dá vnímať ako doplnenie definície 
krmiva (článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 767/2009);

• zmeniť katalóg a určiť maximálny obsah nečistôt (článok 26 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 767/2009);
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• určiť zoznam zamýšľaných použití a odporučiť čas využívania (článok 10 ods. 5 
nariadenia (ES) č. 767/2009).

AMENDMENTS

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) zlúčenie a predloženie 
prenesených právomocí, ktoré nie sú 
navzájom úzko spojené, v rámci jedného 
delegovaného aktu Komisie bráni 
Parlamentu vo výkone jeho kontrolnej 
právomoci, pretože je tak nútený buď 
prijať, alebo odmietnuť celý balík, čo mu 
nedáva priestor na vyjadrenie stanoviska 
ku každej prenesenej právomoci 
jednotlivo;

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a
Komisia nesmie zlúčiť viaceré prenesené 
právomoci do jedného delegovaného aktu.

Odôvodnenie

Zlúčenie a predloženie prenesených právomocí, ktoré nie sú navzájom úzko spojené, v rámci 
jedného delegovaného aktu Komisie bráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho kontrolnej 
právomoci, pretože je tak nútený buď prijať, alebo odmietnuť celý balík, čo mu nedáva 
priestor na vyjadrenie stanoviska ku každej prenesenej právomoci jednotlivo.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 86 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 2003/2003
Článok 31a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 ods. 4 a článku 31 
ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 29 ods. 4 a článku 31 
ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich právnych predpisov by sa pri spisoch 
súvisiacich s poľnohospodárstvom malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak Rada ani EP nevznesú námietku).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 141 – odsek 3 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 999/2001
Článok 23b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 1 
a 1b, článku 7 ods. 3, 4 a 4a, článku 8 ods. 
1, 2 a 5, článku 9 ods. 1 a 3, článku 15 ods. 
3, článku 16 ods. 7, článku 20 ods. 2 
a článku 23 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 1 
a 1b, článku 7 ods. 3, 4 a 4a, článku 8 ods. 
1, 2 a 5, článku 9 ods. 1 a 3, článku 15 ods. 
3, článku 16 ods. 7, článku 20 ods. 2 
a článku 23 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
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delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich právnych predpisov by sa pri spisoch 
súvisiacich s poľnohospodárstvom malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak Rada ani EP nevznesú námietku).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 142 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2002/32/ES
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 1 
a 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú 
odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 1 
a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich právnych predpisov by sa pri spisoch 
súvisiacich s poľnohospodárstvom malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak Rada ani EP nevznesú námietku).
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 147 – odsek 4 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1829/2003
Článok 34a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 
1a, článku 24 ods. 4 a článku 32 šiestom 
odseku sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 ods. 4, článku 14 ods. 
1a, článku 24 ods. 4 a článku 32 šiestom 
odseku sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich právnych predpisov by sa pri spisoch 
súvisiacich s poľnohospodárstvom malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak Rada ani EP nevznesú námietku).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 148 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1830/2003
Článok 9a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
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právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich právnych predpisov by sa pri spisoch 
súvisiacich s poľnohospodárstvom malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak Rada ani EP nevznesú námietku).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 149 – odsek 2 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1831/2003
Článok 21a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 3, 
článku 7 ods. 5, článku 16 ods. 6 a článku 
21 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú 
odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 3, 
článku 7 ods. 5, článku 16 ods. 6 a článku 
21 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 156 – odsek 2 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 183/2005
Článok 30a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 10 ods. 
3, článku 27 a článku 28 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 10 ods. 
3, článku 27 a článku 28 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich právnych predpisov by sa pri spisoch 
súvisiacich s poľnohospodárstvom malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak Rada ani EP nevznesú námietku).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 164 – odsek 2 – bod 5
Smernica 2009/128/ES
Článok 20a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 7, 
článku 14 ods. 4 a článku 15 ods. 1 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 7, 
článku 14 ods. 4 a článku 15 ods. 1 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.
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Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich právnych predpisov by sa pri spisoch 
súvisiacich s poľnohospodárstvom malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak Rada ani EP nevznesú námietku).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 767/2009 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu v záujme ich 
prispôsobenia technickému pokroku 
a doplniť toto nariadenie o zoznam 
kategórií kŕmnych surovín. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) 
č. 767/2009 by sa v súlade s článkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty s cieľom meniť 
prílohy k tomuto nariadeniu v záujme ich 
prispôsobenia technickému pokroku, 
aktualizovať zoznam zamýšľaných použití 
a stanoviť maximálne hodnoty 
chemických nečistôt podľa bodu 1 prílohy 
I a tiež doplniť toto nariadenie o zoznam 
kategórií kŕmnych surovín a poskytnutím 
objasnenia, či určitý výrobok predstavuje 
krmivo. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania nariadenia (ES) č. 767/2009 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci s cieľom objasniť, či určitý 
výrobok predstavuje krmivo, aktualizovať 
zoznam zamýšľaných použití a stanoviť 
maximálne hodnoty chemických nečistôt. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty s cieľom objasniť, či určitý výrobok 
predstavuje na účely tohto nariadenia 
krmivo. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom uvedeným 
v článku 28 ods. 3.

2. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty s cieľom 
objasniť, či určitý výrobok predstavuje na 
účely tohto nariadenia krmivo.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 2, Komisia do šiestich 
mesiacov od doručenia platnej žiadosti 
alebo prípadne po doručení stanoviska 
úradu prijme vykonávacie akty, ktorými sa 
aktualizuje zoznam zamýšľaných použití. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 28 ods. 3.

5. Ak sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 2, Komisia do šiestich 
mesiacov od doručenia platnej žiadosti 
alebo prípadne po doručení stanoviska 
úradu prijme delegované akty, ktorými sa 
aktualizuje zoznam zamýšľaných použití. 
Tieto delegované akty sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 27a.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zmeny katalógu Spoločenstva, 
v ktorom sú uvedené maximálne hodnoty 
chemických nečistôt, ako je uvedené 
v bode 1 prílohy I, hodnoty botanickej 
čistoty podľa bodu 2 prílohy I, obsah 
vlhkosti podľa bodu 6 prílohy I alebo údaje 
nahrádzajúce povinnú deklaráciu podľa 
článku 16 ods. 1 písm. b), sa prijmú 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom uvedeným v článku 28 
ods. 3.

3. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 27a s cieľom zmeniť katalóg 
Spoločenstva, v ktorom sú uvedené 
maximálne hodnoty chemických nečistôt, 
ako je uvedené v bode 1 prílohy I, hodnoty 
botanickej čistoty podľa bodu 2 prílohy I, 
obsah vlhkosti podľa bodu 6 prílohy I 
alebo údaje nahrádzajúce povinnú 
deklaráciu podľa článku 16 ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 166 – odsek 3 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 767/2009
Článok 27a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2, článku 17 ods. 
4, článku 20 ods. 2 a článku 27 ods. 1 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 ods. 2, článku 17 ods. 
4, článku 20 ods. 2 a článku 27 ods. 1 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť XII – bod 167 – odsek 4 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 1069/2009
Článok 51a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, 
článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom 
pododseku a odseku 8 sa Komisii udeľuje 
na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 1 a 2, článku 6 ods. 1 a 2, 
článku 7 ods. 4, článku 11 ods. 2, článku 
15 ods. 1, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 
3, článku 19 ods. 4, článku 20 ods. 11, 
článku 21 ods. 6, článku 27, článku 31 ods. 
2, článku 32 ods. 3, článku 40 ods. 1, 
článku 42 ods. 2 prvom pododseku, článku 
43 ods. 3 a článku 48 ods. 7 prvom 
pododseku a odseku 8 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich právnych predpisov by sa pri spisoch 
súvisiacich s poľnohospodárstvom malo uplatňovať štandardné päťročné obdobie 
delegovania právomoci s možnosťou jeho predĺženia (ak Rada ani EP nevznesú námietku).
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

BM/nt
D(2017)25996

Vážený pán Pavel Svoboda
predseda Výboru pre právne veci
ASP 06F365

Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie – 2016/0400 (COD) – (COM(2016)0799 final)

Vážený pán predseda,

koordinátori Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci na svojej schôdzi 9. februára 2017 
rozhodli, že k uvedenému návrhu poskytnú výboru JURI stanovisko vo forme listu. 
Chcel by som Vás informovať o záveroch odsúhlasených koordinátormi výboru, na základe 
ktorých výbor EMPL na svojej schôdzi 21. júna 2017 prijal formálne stanovisko vo forme 
listu.

Uvedený návrh Komisie sa týka okrem iného prispôsobenia právnych nástrojov, ktoré patria 
do pôsobnosti výboru EMPL, článkom 290 a 291 ZFEÚ.

Výbor EMPL súhlasí so zoznamom legislatívnych aktov v prílohe k návrhu Komisie, t. j. 
oddiel IV: Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie obsahujúci 21 právnych aktov 
a oddiel VII: Eurostat obsahujúci 4 právne akty týkajúce sa štatistík vyhodnocujúcich údaje 
o pracovnej sile. 

Výbor EMPL súhlasí s analýzou Komisie, že podľa kritérií stanovených v ZFEÚ treba články 
legislatívnych nástrojov odkazujúce na regulačný postup s kontrolou uvedené v prílohe 
k návrhu zosúladiť s delegovanými aktmi. 

Vychádzajúc z návrhu Komisie a zo základných aktov sa však výbor EMPL domnieva, 
že návrh týkajúci sa dvoch legislatívnych aktov v oblasti štatistiky nemožno prijať v jeho 
súčasnej podobe a vyžaduje si ďalšie objasnenie zo strany Komisie.  
V tejto súvislosti má výbor EMPL tieto konkrétne pripomienky:

• Bod 74. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 
o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve. 

Článok 5 ods. 1 (poskytovanie údajov)

Komisia by mala byť vyzvaná, aby potvrdila, že tento článok sa týka výhradne technického 
formátu a lehôt na poskytovanie údajov z členských štátov. Zdroj údajov by sa mal spresniť.

Za týchto podmienok by výbor EMPL mohol súhlasiť so zosúladením tohto bodu 
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s vykonávacími aktmi. 

• Bod 64. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 zo 7. septembra 
2005 o štatistike týkajúcej sa odborného vzdelávania v podnikoch.

Článok 9 ods. 4 a 5 (kontrola kvality a správy), pokiaľ ide o prijímanie „štruktúry správ 
o kvalite“

Týmto nariadením sa vytvára spoločný rámec na zber údajov a spresňujú sa kritériá 
pre správy o kvalite. V tomto článku sa umožňuje prijímanie delegovaných aktov týkajúcich 
sa požiadaviek na kvalitu údajov, ktoré sa majú zbierať a prenášať, a akýchkoľvek opatrení na 
hodnotenie alebo zlepšenie kvality údajov, zatiaľ čo štruktúra správ o kvalite sa má stanoviť 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Komisia nespresňuje, čo je povaha štruktúry správ 
o kvalite. Ak by štruktúra mala vplyv na správu a jej výsledok, podľa názoru výboru EMPL 
by tento bod spĺňal podmienky pre delegovaný akt, pretože by zahŕňal politické rozhodnutia, 
ktoré nemôžu byť predmetom vykonávacích aktov. Nebolo možné nájsť žiadne 
predchádzajúce opatrenia regulačného postupu s kontrolou týkajúce sa štruktúry správ 
o kvalite.  Treba tiež poznamenať, že v článku 9 ods. 2 sa stanovuje, že v správe o kvalite sa 
spresní „možné porušenie metodických požiadaviek“.

Ďalej treba uviesť, že výbor EMPL síce súhlasí s Komisiou v otázke metódy prispôsobenia 
legislatívnych nástrojov, ktoré stále obsahujú odkaz na regulačný postup s kontrolou s cieľom 
splnomocniť Komisiu prijímať delegované akty, ale napriek tomu považuje za dôležité, aby sa 
v rámci režimu delegovaných aktov stanovil konkrétny časový údaj pre delegovanie 
právomoci prenesenej na Komisiu, najmä pokiaľ ide o právne nástroje v oblasti pôsobnosti 
výboru EMPL. 

V tejto súvislosti by som Vás preto chcel v mene výboru EMPL požiadať, aby gestorský 
výbor JURI vo svojej správe stanovil obdobie piatich rokov ako lehotu, počas ktorej sa 
Komisii udeľuje právomoc prijímať delegované akty (druhý odsek štandardného článku 
„Vykonávanie delegovania právomoci“). 

Výbor EMPL tiež zastáva názor, že Komisia by mala vypracovať správu o výkone 
delegovania právomoci, a preto navrhuje toto doplnenie štandardného znenia článku o výkone 
delegovania právomoci:

„Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov 
pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje 
o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto 
predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“ 

V mene výboru EMPL by som bol rád, keby by výbor JURI zohľadnil tieto body pri svojej 
ďalšej práci na navrhovanom nariadení.

Vzhľadom na možný horizontálny prístup by som tiež chcel vyzvať výbor JURI, aby ako 
gestorský výbor zapojil do vypracúvania spoločného prístupu k týmto otázkam odvetvové 
výbory.
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S úctou

Thomas Händel
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A 
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

CM,IP/ai
D(2017) 38449

Vážený pán Pavel SVOBODA
predseda
Výbor pre právne veci
ASP 10E205
Európsky parlament
Brusel

Vec: Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu 
s kontrolou článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – 2016/0400(COD)

Vážený pán predseda,

V súvislosti s návrhom nariadenia, „ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie 
regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie“ – 2016/0400 (COD) – sa Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín (výbor ENVI) rozhodol vyjadriť toto stanovisko:

1. Výbor ENVI nesúhlasí s návrhom Komisie, pokiaľ ide o väčšinu navrhovaných zmien 
uvedených v prílohe (COM(2016)0799 final/2), ktorými sa existujúce ustanovenia o použití 
regulačného postupu s kontrolou prispôsobujú režimu vykonávacích aktov, pri spisoch, ktoré 
sú v právomoci výboru ENVI. Ide prevažne o ustanovenia, ktoré sú veľmi dôležité a citlivé 
z politického hľadiska a týkajú sa napríklad spoločného úsilia o splnenie medzinárodných 
záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, kľúčových otázok ochrany 
spotrebiteľov a verejného zdravia v súvislosti s kozmetikou, ochrany rastlín, geneticky 
modifikovaných potravín a krmiva alebo vedľajších živočíšnych produktov a odvodených 
produktov neurčených na ľudskú spotrebu.
 
2. Výbor preto opakuje svoju pozíciu vyjadrenú v stanovisku z 30. mája 2013 k správe 
výboru JURI o opatreniach nadväzujúcich na delegovanie legislatívnych právomocí a ku 
kontrole vykonávania vykonávacích právomocí Komisie zo strany členských štátov 
[2012/2323(INI)], v ktorej sa uvádza, že „v súvislosti so zosúlaďovaním legislatívnych aktov 
v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy by sa opatrenia, ktoré pôvodne 
podliehali regulačnému postupu s kontrolou, jednoznačne mali stať delegovanými, a nie 
vykonávacími aktmi, lebo delegované akty sú stanovené na ten istý účel ako opatrenia, ktoré 
podliehajú regulačnému postupu s kontrolou (t. j. prijať opatrenia so všeobecnou pôsobnosťou 
určené na doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu), a to s 
výnimkou osobitne opodstatnených prípadov“. Podobne ako v roku 2013 Komisia neposkytla 
žiadne jasné odôvodnenie, pokiaľ ide o zosúladenie existujúcich opatrení regulačného 
postupu s kontrolou s vykonávacími aktmi. 

3. Túto pozíciu vyjadril výbor ENVI aj v liste adresovanom výboru JURI v roku 2013 
(IPOL-COM.ENVI D (2013) 63931) v súvislosti s predchádzajúcim návrhom Komisie, 
ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou 
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prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [2013/0365(COD)]. 

4. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v súlade s prílohou k tomuto listu by sa teda 
väčšina aktov týkajúcich sa výboru ENVI, uvedených v tabuľke č. 1, mala zmeniť, aby sa tak 
opatrenia, ktoré boli pôvodne predkladané v rámci regulačného postupu s kontrolou, 
zosúladili s delegovanými aktmi. Z návrhu Komisie by sa však malo vyňať rozhodnutie 
č. 406/2009/ES o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020, keďže 
v tomto prípade voľba delegovania právomoci nie je nesporná a povinnosti vyplývajúce 
z tohto rozhodnutia budú nahradené nariadením na obdobie 2021 – 2030, ktorého návrh už 
Komisia predložila.

5. Výbor ENVI zastáva názor, že splnomocnenie na prijímanie delegovaných aktov by sa 
vo všeobecnosti malo časovo obmedziť, pričom by mala existovať možnosť jeho 
automatického obnovenia na základe predloženia správy Komisie pred uplynutím obdobia 
platnosti delegovania. Preto nesúhlasí s delegovaním právomoci na prijímanie delegovaných 
aktov na neurčité obdobie v súvislosti so všetkými spismi týkajúcimi sa výboru ENVI. Výbor 
ENVI preto v prílohe navrhuje, aby sa trvanie splnomocnenia na prijímanie delegovaných 
aktov obmedzilo na päť rokov s možnosťou automatického obnovenia.

6. Výbor ENVI vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo svojom návrhu 
opomenula niektoré právne predpisy z oblasti pesticídov a potravín. Víta skutočnosť, že 
Komisia uznala, že zosúladenie príslušných ustanovení týchto právnych predpisov 
s delegovanými aktmi je správny prístup. Výbor ENVI by však bol privítal, ak by zosúladenie 
týchto právnych predpisov bolo bývalo súčasťou predloženého návrhu. Odloženie zosúladenia 
týchto aktov, ktoré stále odkazujú na regulačný postup s kontrolou, s postupom pre 
delegované akty, nemožno jednoducho zdôvodňovať tým, že Komisia uvažuje 
o reštrukturalizácii týchto spisov.      

7. Na záver by výbor ENVI rád poznamenal, že vzhľadom na najnovšiu judikatúru by sa 
pri vypracúvaní článkov týkajúcich sa splnomocnenia na prijímanie delegovaných aktov malo 
jasne rozlišovať, či je Komisia splnomocnená predmetný akt „zmeniť“ alebo „doplniť“. Preto 
by bol uprednostnil, ak by sa táto skutočnosť bola objasnila vo všetkých článkoch týkajúcich 
sa splnomocnenia, a nie len vo vysvetlení splnomocnenia v úvodnej časti návrhu. Čo sa týka 
spôsobu vypracovania návrhu, výbor ENVI by tiež rád dodal, že by bol privítal jasné 
označenie a vysvetlenie v súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré nepredstavujú čisto 
technické zosúladenie opatrení regulačného postupu s kontrolou, napríklad v časti XII. 

S úctou

Adina-Ioana VĂLEAN

Cc.: Legislatívna koordinácia
Oddelenie CODE

Príloha (pozri AD 1134874)
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

Vážený pán Pavel SVOBODA
Predseda
Výbor pre právne veci

D(2017) 40010
ERP/gt

V Bruseli 

Vec: Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa viacero 
právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje 
článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Vážený pán predseda,
Obraciam sa na Vás v súvislosti s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou 
prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a pre ktorý bol ako 
gestorský výbor určený výbor JURI.

V rámci uvedeného návrhu patria do právomoci výboru ITRE tieto právne predpisy:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 

o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“ 
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES z 30. júna 2008 o výbere 

a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 

o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1775/2005 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 
o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 
o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, 
ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely 
a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 
o energetickej štatistike

Po posúdení zosúladenia, ktoré navrhuje Komisia, a so zreteľom na stanovisko výboru ITRE 
k návrhu Komisie z roku 2013 by som Vás rada informovala, že v súvislosti s uvedenými 
právnymi predpismi výbor ITRE neplánuje pozmeniť návrh Komisie. Ak by sa však výbor 
JURI rozhodol predložiť všeobecný pozmeňujúci návrh, ktorým by sa obmedzilo trvanie 
splnomocnenia udeleného Komisii na prijímanie delegovaných aktov, náš výbor by ho 
podporil.
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S úctou

Jerzy Buzek
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

AK/ds
D(2017)29765

Vážený pán Pavel SVOBODA
Európsky parlament
ASP 06F365

Vec: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie – 2016/0400(COD), COM(2016)0799

Vážený pán predseda,

zasielam Vám stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa k aktom, ktoré sú 
v jeho právomoci.

• Súčasťou návrhu nariadenia európskeho parlamentu a rady, ktorým sa viacero 
právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje 
článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0799), je štrnásť aktov, 
ktoré sú v pôsobnosti výboru IMCO:
• Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov   
• Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa 
hmotnosti alebo objemu
• Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS  
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 
o hnojivách
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových 
zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu     
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných 
ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly 
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení 
podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva 
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti 
hračiek
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 
o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica 2007/46/ES 
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 
postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na 
služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti 
a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES 
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• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 
o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich 
prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek 
určených pre tieto vozidlá 
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách 
o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS 
• Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o 
colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme

Navrhovaná úprava príslušných ustanovení, ktorou sa regulačný postup s kontrolou nahrádza 
primeranými ustanoveniami o delegovaných aktoch, je vo väčšine prípadov uspokojivá, a k 
tomuto návrhu preto netreba predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy.

Výbor upriamuje pozornosť na skutočnosť, že pokiaľ ide o nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách, ktoré je súčasťou návrhu na 
zosúladenie (bod 88 prílohy), Komisia predložila samostatný návrh na zmenu uvedeného 
nariadenia [COM(2016)0157 – C8 0123/2016 – 2016/0084(COD)]. Výbor v súčasnosti 
vypracúva správu k tomuto návrhu. Ak sa návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 2003/2003 
prijme prv než návrh na zosúladenie, malo by sa zvážiť vypustenie bodu 88.

V súlade so všeobecnou pozíciou Parlamentu k trvaniu splnomocnenia výbor mení 
delegovanie právomoci z doby neurčitej na päťročné obdobie. V tomto duchu sa menia aj 
príslušné akty v pôsobnosti výboru IMCO. Trvanie obdobia kontroly sa predlžuje z dvoch na 
tri mesiace, pretože vzhľadom na komplexnosť opatrení dva mesiace zvyčajne nie sú 
postačujúce.

Výbor navrhuje, aby sa tieto pozmeňujúce návrhy, uvedené v prílohe k tomuto listu, zaradili 
do správy Výboru pre právne veci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by som Vám bola vďačná, ak by Výbor pre právne veci 
zaradil príslušné pozmeňujúce návrhy do svojho návrhu správy a informoval výbor IMCO 
o ďalšom vývoji.

S úctou

Anneleen Van Bossuyt

PRÍLOHA: Dokument s pozmeňujúcimi návrhmi: AM1130495 - PE607.989

Európsky parlament
2014-2019

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
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2016/0400(COD)
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 81 – odsek 2 – bod 4
Smernica 75/324/EHS
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 a článku 10 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 a článku 10 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 81 – odsek 2 – bod 4
Smernica 75/324/EHS
Článok 10a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 a článku 10 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 a článku 10 ods. 3 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
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Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 82 – odsek 2 – bod 2
Smernica 76/211/EHS
Článok 6a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 82 – odsek 2 – bod 2
Smernica 76/211/EHS
Článok 6a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o dva mesiace. predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 83 – odsek 2 – bod 2
Smernica 80/181/EHS
Článok 6c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 83 – odsek 2 – bod 2
Smernica 80/181/EHS
Článok 6c – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6a nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 6a nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o dva mesiace. predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 89 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2006/42/ES
Článok 21a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 89 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2006/42/ES
Článok 21a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o dva mesiace. predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2006/123/ES
Článok 39a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 23 ods. 4 a článku 36 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 23 ods. 4 a článku 36 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 90 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2006/123/ES
Článok 39a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 23 ods. 4 a článku 36 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 23 ods. 4 a článku 36 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
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Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 92 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2009/34/ES
Článok 16a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 92 – odsek 3 – bod 3
Smernica 2009/34/ES
Článok 16a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 16 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 16 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o dva mesiace. predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 93 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/43/ES
Článok 13a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 3 a článku 13 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 3 a článku 13 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 93 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/43/ES
Článok 13a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 4 ods. 3 a článku 13 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

6. Delegovaný akt prijatý v podľa 
článku 4 ods. 3 a článku 13 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu alebo Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
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Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 94 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/48/ES
Článok 46a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 46 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 46 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 94 – odsek 3 – bod 2
Smernica 2009/48/ES
Článok 46a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 46 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 46 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o dva mesiace. predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 95 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 79/2009
Článok 12a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 95 – odsek 2 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 79/2009
Článok 12a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 12 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 12 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o dva mesiace. predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 96 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/81/ES
Článok 66a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 68 ods. 1 a článku 69 
ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti 
tohto súhrnného nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 68 ods. 1 a článku 69 
ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto súhrnného nariadenia]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr 
deväť mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 96 – odsek 2 – bod 3
Smernica 2009/81/ES
Článok 66a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 68 ods. 1 a článku 69 ods. 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 68 ods. 1 a článku 69 ods. 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
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parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 661/2009
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I – časť IX – bod 98 – odsek 2 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 661/2009
Článok 14a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 14 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 14 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o dva mesiace. predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha I – časť X – bod 101 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2008/48/ES
Článok 24a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 ods. 5 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
[nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného 
nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 19 ods. 5 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
súhrnného nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha I – časť X – bod 101 – odsek 2 – bod 2
Smernica 2008/48/ES
Článok 24a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 19 ods. 5 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 19 ods. 5 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament ani Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
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predĺži o dva mesiace. predĺži o tri mesiace.
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