
 

DT\1128497SK.docx  PE606.188v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

16.6.2017 

PRACOVNÝ DOKUMENT 

o prispôsobení viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného 

postupu s kontrolou článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní EÚ 

Výbor pre právne veci 

Spravodajca: József Szájer 



 

PE606.188v01-00 2/3 DT\1128497SK.docx 

SK 

Kontext 

 
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 na tento článok 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 o lepšej tvorbe práva (MID) z 13. apríla 20165. 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. 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. 

 

 

Stanovisko spravodajcu: 

 

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 rokovacieho poriadku. Výbor JURI bol navyše v tejto oblasti veľmi 

aktívny od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 a aj dávno predtým, keď 

bol v roku 2006 prvýkrát zavedený regulačný postup s kontrolou.  

 

                                                 
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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Počas dvoch predošlých prípadov zosúladenia 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. Hoci sa výborom 

požiadaným o stanovisko neudelí žiadne osobitné postavenie, spravodajca bude v súlade s 

prístupom KPV naďalej v úzkom kontakte so spravodajcami z týchto výborov s cieľom 

dosiahnuť, aby posudzovanie návrhov na zosúladenie zo strany Parlamentu bolo súdržné a 

dôkladné. Obsah správy, ktorú má prijať výbor JURI, bude závisieť najmä od jednotlivých 

stanovísk špecializovaných výborov s ohľadom na všeobecný prístup Parlamentu v prospech 

zosúladenia s komitológiou.  

 

Z praktického hľadiska sa všetky výbory požiadané o stanovisko v rámci navrhovaného 

postupu samy rozhodnú, akým spôsobom interne vypracujú svoje stanovisko a akú podobu 

tieto stanoviská budú mať, a výbor JURI sa zaviaže, že vo svojej správe v plnej miere 

zohľadní všetky stanoviská. Kým bude výbor JURI v tejto veci zohrávať horizontálnu 

koordinačnú úlohu, činnosť výboru JURI sa navyše zameria na tento spis v oblasti 

spravodlivosti.  

 

Spravodajca víta tento prístup, lebo sa už v minulosti ukázalo, že ide o účinnú pracovnú 

metódu, a teší sa na spoluprácu s kolegami z výboru JURI a ostatných príslušných výborov1. 

Spravodajca má v úmysle predstaviť svoj návrh správy hneď, ako vydajú stanoviská výbory 

požiadané o stanovisko, čo sa očakáva do konca septembra, a ideálne by postup zosúladenia 

chcel uzavrieť do konca roku 2017.  

 

 

                                                 
1 Stanovisko podľa článku 53 rokovacieho poriadku Parlamentu predložia tieto výbory: ECON, EMPL, ENVI, 

ITRE, IMCO, TRAN a AGRI. 

 


