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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh stanoviska je reakciou na legislatívny návrh Európskej komisie, ktorého cieľom 
je zmeniť pravidlá týkajúce sa komitológie, čo je proces, v rámci ktorého výbory odborníkov 
– v ktorých sú zastúpení odborníci z ministerstiev jednotlivých členských štátov a ktorým 
predsedá príslušný útvar Európskej komisie – stanovujú sekundárne právo EÚ, najmä 
vykonávacie a delegované akty. Parlament potom môže delegované akty buď prijať, alebo 
zamietnuť, ale nemôže ich zmeniť. Spravodajca sa v tomto návrhu stanoviska snaží:

– zabezpečiť väčšiu demokratickosť a demokratickú legitimitu rozhodnutí prijímaných 
prostredníctvom komitológie;

– zvýšiť transparentnosť v každej fáze postupu komitológie, čím sa tento postup stane 
zodpovednejším;

– motivovať členské štáty k väčšej zodpovednosti v súvislosti s kľúčovou úlohou, ktorú 
zohrávajú;

– zabezpečiť, aby dôležité rozhodnutia neprijímal len malý počet členských štátov, k čomu by 
došlo v prípade, že by sa členské štáty, ktoré sa zdržia hlasovania, nezapočítavali, ako v 
súčasnosti navrhuje Komisia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Systém zavedený nariadením (EÚ) 
č. 182/2011 celkovo preukázal, že v praxi 
funguje dobre a vytvára primeranú 
rovnováhu, pokiaľ ide o úlohy Komisie 
a ďalších zapojených aktérov. Tento 
systém by mal preto naďalej fungovať 
nezmenený s výnimkou určitých cielených 
zmien týkajúcich sa konkrétnych aspektov 
postupu na úrovni odvolacieho výboru. 
Cieľom týchto zmien je zabezpečiť širšiu 
politickú zodpovednosť a spoluúčasť 
v prípade politicky citlivých vykonávacích 
aktov, avšak bez toho, aby by sa zmenila 
právna a inštitucionálna zodpovednosť za 

(2) Systém zavedený nariadením (EÚ) 
č. 182/2011 celkovo preukázal, že v praxi 
funguje dobre a vytvára primeranú 
rovnováhu, pokiaľ ide o úlohy Komisie 
a ďalších zapojených aktérov. Tento 
systém by mal preto naďalej fungovať 
nezmenený s výnimkou určitých cielených 
zmien týkajúcich sa konkrétnych aspektov 
postupu na úrovni odvolacieho výboru. 
Cieľom týchto zmien je zabezpečiť širšiu 
politickú zodpovednosť a spoluúčasť 
v prípade politicky citlivých vykonávacích 
aktov a zohľadniť zásadu predbežnej 
opatrnosti, avšak bez toho, aby by sa 
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vykonávacie akty, ako je upravená 
v nariadení (EÚ) č. 182/2011.

zmenila právna a inštitucionálna 
zodpovednosť za vykonávacie akty, ako je 
upravená v nariadení (EÚ) č. 182/2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aj keď je Komisia oprávnená 
rozhodovať v takých prípadoch, vzhľadom 
na osobitnú citlivosť predmetných otázok 
by členské štáty by mali takisto prevziať 
plnú zodpovednosť v rozhodovacom 
procese. To však nie je dostatočne 
zabezpečené v prípadoch, keď členské 
štáty nie sú schopné dosiahnuť 
kvalifikovanú väčšinu okrem iného 
v dôsledku značného počtu zdržaní sa 
hlasovania alebo neúčasti na hlasovaní.

(7) Aj keď je Komisia v súčasnosti 
oprávnená rozhodovať v takých prípadoch, 
vzhľadom na osobitnú citlivosť 
predmetných otázok by členské štáty mali 
prevziať väčšiu zodpovednosť 
v rozhodovacom procese, a ak sa akt týka 
ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, 
zvierat, rastlín alebo životného prostredia, 
mala by sa uplatňovať zásada predbežnej 
opatrnosti. V dôsledku toho by sa v 
prípadoch, keď členské štáty nie sú 
schopné dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu v 
prospech návrhov na udelenie povolenia 
pre určitý produkt alebo látku, malo 
povolenie považovať za neudelené.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali niesť väčšiu zodpovednosť v tejto politicky citlivej oblasti.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Aby sa zvýšila pridaná hodnota 
odvolacieho výboru, jeho úloha by sa 
mala posilniť poskytnutím možnosti 

vypúšťa sa
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zvolať ďalšie zasadnutie odvolacieho 
výboru vždy, keď sa nevydá žiadne 
stanovisko. Zodpovedajúcou úrovňou 
zastúpenia na ďalšom zasadnutí 
odvolacieho výboru by mala byť 
ministerská úroveň, aby sa zabezpečila 
politická diskusia. Aby sa umožnila 
organizácia takéhoto ďalšieho 
zasadnutia, mala by sa predĺžiť lehota na 
vydanie stanoviska odvolacieho výboru.

Or. en

Odôvodnenie

 Ďalšie stretnutie na ministerskej úrovni sa nezdá užitočné vzhľadom na to, že vo väčšine 
prípadov sa výsledky hlasovania v odvolacom výbore nelíšili od výsledkov hlasovania v rámci 
stáleho výboru. 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Pravidlá hlasovania odvolacieho 
výboru by sa mali zmeniť, aby sa znížilo 
riziko nevydania žiadneho stanoviska 
a aby sa zabezpečila motivácia zástupcov 
členských štátov zaujať jasnú pozíciu. 
Z tohto dôvodu by sa na účely výpočtu 
kvalifikovanej väčšiny za zúčastnené 
členské štáty mali považovať len tie 
členské štáty, ktoré sú prítomné alebo 
zastúpené a ktoré sa nezdržia hlasovania. 
Aby sa zabezpečila reprezentatívnosť 
výsledku hlasovania, hlasovanie by sa 
malo považovať za platné len vtedy, ak 
zúčastnení členovia odvolacieho výboru 
predstavujú jednoduchú väčšinu 
členských štátov. Ak sa pred uplynutím 
lehoty na prijatie rozhodnutia výboru 
nedosiahne uznášaniaschopnosť, bude to 
znamenať, že výbor nevydal žiadne 
stanovisko, ako je tomu v súčasnosti.

vypúšťa sa

Or. en



PE647.138v01-00 6/12 PA\1198688SK.docx

SK

Odôvodnenie

 Motiváciou na zmenu pravidiel hlasovania bolo zrejme skôr dosiahnutie určitých 
štatistických výsledkov než zvýšenie zodpovednosti členských štátov. Zástupcovia členských 
štátov môžu mať opodstatnené dôvody na to, aby sa zdržali hlasovania. 

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Komisia by mala mať možnosť 
v osobitných prípadoch požiadať Radu 
o jej stanovisko a usmernenie k širším 
dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska 
vrátane inštitucionálnych, právnych, 
politických a medzinárodných dôsledkov. 
Komisia by mala zohľadniť každé 
stanovisko, ktoré Rada vyjadrí do troch 
mesiacov od postúpenia veci. V náležite 
odôvodnených prípadoch môže Komisia 
pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

 Pridaná hodnota tohto opatrenia nie je jasná. 

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Transparentnosť hlasovania 
zástupcov členských štátov na úrovni 
odvolacieho výboru by sa mala zvýšiť 
a hlasy zástupcov jednotlivých členských 
štátov by sa mali zverejňovať.

(11) Transparentnosť v rámci celého 
legislatívneho procesu, a to aj pokiaľ ide 
o informácie o tom, ako zástupcovia 
členských štátov hlasujú, by sa mala 
zvýšiť. Vecné dôvody, ktoré viedli 
zástupcov jednotlivých členských štátov k 
danému hlasovaniu, by sa mali 
zverejňovať. Mali by sa poskytovať 
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podrobné informácie vrátane informácií o 
zložení výborov a účasti vo výboroch, ako 
aj o zastúpení orgánov členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa zvýšiť transparentnosť v rámci celého legislatívneho procesu. Okrem toho by sa v 
záujme odôvodneného rozhodovacieho procesu mali uvádzať vecné dôvody hlasovaní, aby sa 
zvýšila politická zodpovednosť členských štátov a tiež so zreteľom na možné právne nároky.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 (11a) Ak sa zdá ťažké získať pozitívne 
stanoviská členských štátov k návrhom 
vykonávacích aktov založených na 
rovnakom základnom akte, Európsky 
parlament a Rada by mali mať možnosť 
oznámiť Komisii, že sa domnievajú, že 
treba preskúmať prenesenie 
vykonávacích právomocí na Komisiu v 
základnom akte.

Or. en

Odôvodnenie

Systematické problémy s podobnými návrhmi vykonávacích aktov si môžu vyžadovať 
preskúmanie vykonávacích právomocí v príslušnom základnom akte.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 3 – odsek 7 – pododsek 5a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 7 sa dopĺňa tento 
šiesty pododsek: 

vypúšťa sa

„Ak odvolací výbor nevydá žiadne 
stanovisko podľa článku 6 ods. 3 druhého 
pododseku, predseda môže rozhodnúť, že 
odvolací výbor zvolá ďalšie zasadnutie na 
ministerskej úrovni. V takých prípadoch 
odvolací výbor vydá stanovisko do troch 
mesiacov od pôvodného dátumu 
postúpenia veci. “;

Or. en

Odôvodnenie

Ďalšie stretnutie na ministerskej úrovni sa nezdá užitočné vzhľadom na to, že vo väčšine 
prípadov sa výsledky hlasovania v odvolacom výbore nelíšili od výsledkov hlasovania v rámci 
stáleho výboru.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) V odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

„Za zúčastnených členov odvolacieho 
výboru sa však považujú len tí členovia 
odvolacieho výboru, ktorí sú v čase 
hlasovania prítomní alebo zastúpení 
a nezdržia sa hlasovania. Väčšina 
uvedená v článku 5 ods. 1 je kvalifikovaná 
väčšina uvedená v článku 238 ods. 3 písm. 
a) ZFEÚ. Hlasovanie sa považuje za 
platné len vtedy, ak zúčastnení členovia 
predstavujú jednoduchú väčšinu 
členských štátov.“

Or. en
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Odôvodnenie

Motiváciou na zmenu pravidiel hlasovania bolo zrejme skôr dosiahnutie určitých štatistických 
výsledkov než zvýšenie zodpovednosti členských štátov. Zástupcovia členských štátov môžu 
mať opodstatnené dôvody na to, aby sa zdržali hlasovania.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 6 – odsek 3a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Vkladá sa tento odsek 3a: vypúšťa sa
“3a. Ak odvolací výbor nevydá žiadne 
stanovisko, Komisia môže postúpiť vec 
Rade a požiadať ju o stanovisko, v ktorom 
uvedie svoje názory a usmernenie k širším 
dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska 
vrátane inštitucionálnych, právnych, 
politických a medzinárodných dôsledkov. 
Komisia by mala zohľadniť každé 
stanovisko, ktoré Rada vyjadrí do troch 
mesiacov od postúpenia veci. V náležite 
odôvodnených prípadoch môže Komisia 
pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu.“

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota tohto opatrenia nie je jasná.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ba) Vkladá sa tento odsek 4a:
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„Odchylne od odseku 3, ak sa základný 
akt týka ochrany zdravia alebo 
bezpečnosti ľudí, zvierat, rastlín alebo 
životného prostredia a návrh 
vykonávacieho aktu sa týka návrhu udeliť 
povolenie pre výrobok alebo látku, 
Komisia v prípade absencie kladného 
stanoviska prijatého väčšinou, ktorá je 
stanovená v článku 5 ods. 1, neprijme 
návrh vykonávacieho aktu a toto 
povolenie sa považuje za neudelené.“

Or. en

Odôvodnenie

Na zásadu predbežnej opatrnosti by sa mal klásť väčší dôraz a členské štáty by mali niesť 
väčšiu zodpovednosť v tejto politicky citlivej oblasti.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
 Článok 10 – odsek 1 – písmeno c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) V odseku 1 sa písmeno e) 
nahrádza takto:

„c) súhrnné záznamy a zoznamy 
orgánov a organizácií, ku ktorým patria 
osoby menované členskými štátmi na účely 
zastupovania;“

„c) súhrnné záznamy a zoznamy 
zúčastnených osôb, ako aj orgánov a 
organizácií, ku ktorým patria osoby 
menované členskými štátmi na účely 
zastupovania;“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Odôvodnenie

Mala by sa zvýšiť transparentnosť v rámci celého legislatívneho procesu. Takisto by sa mali 
poskytnúť podrobnejšie informácie o zložení výborov.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
 Článok 10 – odsek 1 – písmeno e 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„e) výsledky hlasovania a v prípade 
odvolacieho výboru aj hlasy vyjadrené 
zástupcami jednotlivých členských štátov; 
”;

„e) výsledky hlasovania vrátane hlasov 
vyjadrených zástupcami jednotlivých 
členských štátov, ako aj vecné dôvody 
hlasovania jednotlivých zástupcov;”;

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť by sa mala zvýšiť aj na úrovni stálych výborov. Okrem toho by sa v záujme 
odôvodneného rozhodovacieho procesu mali uvádzať vecné dôvody hlasovaní, aby sa zvýšila 
politická zodpovednosť členských štátov a tiež so zreteľom na možné právne nároky.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 3a) V článku 11 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

„Ak je základný akt prijatý podľa riadneho 
legislatívneho postupu, môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek oznámiť 
Komisii, že sa domnieva, že návrh 
vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie 
právomoci ustanovené v základnom akte. 
V takom prípade Komisia prehodnotí 
návrh vykonávacieho aktu, pričom 
zohľadní vyjadrené pozície a oznámi 
Európskemu parlamentu a Rade, či 
zamýšľa ponechať, zmeniť alebo doplniť, 
alebo vziať návrh vykonávacieho aktu 
späť.“

„Ak je základný akt prijatý podľa riadneho 
legislatívneho postupu, môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek oznámiť 
Komisii, že sa domnieva, že návrh 
vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie 
právomoci ustanovené v základnom akte 
alebo že prenesenie vykonávacích 
právomocí na Komisiu v základnom akte 
treba preskúmať. V takých prípadoch 
Komisia prehodnotí návrh vykonávacieho 
aktu alebo základný akt, pričom zohľadní 
vyjadrené pozície a oznámi Európskemu 
parlamentu a Rade, či zamýšľa ponechať, 
zmeniť alebo doplniť, alebo vziať návrh 
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vykonávacieho aktu späť alebo či zamýšľa 
predložiť návrh na zmenu základného 
aktu.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Odôvodnenie

Ak sa zdá ťažké získať kladné stanovisko členských štátov v podobných prípadoch, mohlo by 
byť vhodné preskúmať vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu.


