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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 86/278/EHS 

Článok 17 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia najneskôr do 1. januára 2021 a 

potom aspoň každé tri roky vykoná 

hodnotenie tejto smernice a jej 

vykonávania. Komisia predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

výsledkoch hodnotenia a v prípade 

potreby tieto správy doplní vhodnými 

legislatívnymi návrhmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 2002/49/ES 

Článok 10 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

informácie zo strategických hlukových 

máp a zhrnutia akčných plánov, ako je 

uvedené v prílohe VI, zaslané Komisii v 

rámci šiestich mesiacov od termínov 

stanovených v článkoch 7 a 8 (v tomto 

poradí). Na tento účel členské štáty 

oznamujú informácie iba elektronicky do 

registra údajov, ktorý sa má zriadiť v 

súlade s regulačným postupom s 

kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3. V 

prípade, že členský štát chce aktualizovať 

informácie, opíše rozdiely medzi 

aktualizovanými a pôvodnými 

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

informácie zo strategických hlukových 

máp a zhrnutia akčných plánov, ako je 

uvedené v prílohe VI, zaslané Komisii v 

rámci šiestich mesiacov od termínov 

stanovených v článkoch 7 a 8 (v tomto 

poradí). Na tento účel členské štáty 

oznamujú informácie do povinného 

registra údajov iba elektronicky. V 

prípade, že členský štát chce aktualizovať 

informácie, opíše rozdiely medzi 

aktualizovanými a pôvodnými 

informáciami a dôvody aktualizácie, keď 

zverejní aktualizované informácie v registri 
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informáciami a dôvody aktualizácie, keď 

zverejní aktualizované informácie v registri 

údajov.“ 

údajov.“ Komisia prijíma delegované akty 

v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť 

túto smernicu, pokiaľ ide o zriadenie 

registra údajov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový) 

Smernica 2002/49/ES 

Článok 10a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Dopĺňa sa tento článok: 

 Článok 10a 

 Vykonávanie delegovania právomoci 

 1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

 2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii 

udeľuje na obdobie piatich rokov od ... 

[Ú. v.: dátum nadobudnutia účinnosti 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2018 *+]. 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 10 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 
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únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 

je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 

platnosť delegovaných aktov, ktoré už 

nadobudli účinnosť. 

 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 jeho prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 

ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament alebo Rada voči 

nemu nevznesú námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade 

alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

tak Európsky parlament, ako aj Rada 

informujú Komisiu o svojom rozhodnutí 

nevzniesť námietku. Na podnet 

Európskeho parlamentu alebo Rady sa 

táto lehota predĺži o dva mesiace. 

 ______________ 

 * Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2018/... z... [zosúladenie 

oznamovacích povinností v oblasti politiky 

životného prostredia...], (Ú. v. EÚ L..., s. 

...). 

 + OJ: Vložte prosím do textu číslo 

nariadenia, ktoré obsahuje dokument 

2018/0205(COD), a do poznámky pod 

čiarou vložte číslo, dátum a názov tohto 

nariadenia a odkaz na toto nariadenie 

v Ú. v. EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 
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Smernica 2002/49/ES 

Príloha VI – bod 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Komisia s pomocou Európskej 

environmentálnej agentúry vytvorí povinný 

mechanizmus výmeny digitálnych 

informácií na výmenu informácií zo 

strategických hlukových máp a zhrnutí 

akčných plánov uvedených v článku 10 

ods. 2 v súlade s regulačným postupom s 

kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“ 

„Komisia s pomocou Európskej 

environmentálnej agentúry prijíma 

delegované akty v súlade s článkom 10a 

s cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ 

ide o vytvorenie povinného mechanizmu 
výmeny digitálnych informácií na výmenu 

informácií zo strategických hlukových máp 

a zhrnutí akčných plánov, ako sa uvádza 

v článku 10 ods. 2.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2004/35/ES 

Článok 18 – odsek 4  – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia v pravidelných 

intervaloch vykonáva hodnotenie tejto 

smernice. Hodnotenie sa okrem iného 

zakladá na týchto prvkoch: 

4. Komisia najneskôr do 1. januára 

2021 a potom aspoň každé tri roky vykoná 
hodnotenie tejto smernice. Hodnotenie sa 

okrem iného zakladá na týchto prvkoch: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2004/35/ES 

Článok 18 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) skúsenosti získané pri vykonávaní 

tejto smernice; 

a) skúsenosti získané pri vykonávaní 

tejto smernice, pokiaľ ide o skutočnú 

nápravu environmentálnych škôd, najmä 
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v súvislosti s akýmkoľvek výskytom 

environmentálnych škôd spôsobených 

geneticky modifikovanými organizmami 

(GMO), uplatňovanie tejto smernice na 

chránené druhy a prirodzené biotopy, 

právo prevádzkovateľa obmedziť svoju 

zodpovednosť v súlade s medzinárodnými 

dohovormi uvedenými v článku 4 ods. 3 a 

vylúčenie znečistenia, na ktoré sa 

vzťahujú medzinárodné nástroje uvedené 

v prílohách IV a V z pôsobnosti tejto 

smernice; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2004/35/ES 

Článok 18 – odsek 4 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) analýza vývoja a zmien v rámci 

príslušných medzinárodných fór a ich 

vykonávanie v členských štátoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2004/35/ES 

Článok 18 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o výsledkoch 

hodnotenia podľa odseku 4 a v prípade 

potreby túto správu doplní vhodnými 

legislatívnymi návrhmi. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2007/2/ES 

Článok 23 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia v pravidelných intervaloch 

vykonáva hodnotenie tejto smernice. 

Hodnotenie sa okrem iného zakladá na 

týchto prvkoch: 

Komisia najneskôr do 1. januára 2021 a 

potom aspoň každé tri roky vykoná 
hodnotenie tejto smernice. Hodnotenie sa 

okrem iného zakladá na týchto prvkoch: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2007/2/ES 

Článok 23 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia predloží Európskemu parlamentu 

a Rade správu o výsledkoch hodnotenia 

podľa odseku 2 a v prípade potreby túto 

správu doplní vhodnými legislatívnymi 

návrhmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2009/147/ES 

Článok 12 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každých šesť rokov členské štáty 

postúpia Komisii správu o vykonávaní 

opatrení prijatých podľa tejto smernice a o 

hlavných vplyvoch týchto opatrení v tom 

istom čase, ako správu vypracovanú podľa 

článku 17 smernice Rady 92/43/EHS*. 

Táto správa obsahuje najmä informácie 

týkajúce sa stavu a trendov voľne žijúcich 

druhov vtákov chránených touto 

smernicou, hrozieb a tlakov ohrozujúcich 

tieto druhy, opatrení prijatých na ich 

ochranu a prínosu siete osobitne 

chránených území k cieľom stanoveným v 

článku 2 tejto smernice.“; 

1. Každých šesť rokov členské štáty 

postúpia Komisii správu o vykonávaní 

opatrení prijatých podľa tejto smernice a o 

hlavných vplyvoch týchto opatrení v tom 

istom čase, ako správu vypracovanú podľa 

článku 17 smernice Rady 92/43/EHS*. 

Táto správa sa zverejní a obsahuje najmä 

informácie týkajúce sa stavu a trendov 

voľne žijúcich druhov vtákov chránených 

touto smernicou, hrozieb a tlakov 

ohrozujúcich tieto druhy, opatrení prijatých 

na ich ochranu a prínosu siete osobitne 

chránených území k cieľom stanoveným v 

článku 2 tejto smernice. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2009/147/ES 

Článok 12 – odsek 2 – prvá veta 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia, ktorej pomáha Európska 

environmentálna agentúra, pripraví 

každých šesť rokov komplexnú správu 

založenú na informáciách uvedených v 

odseku 1.“ 

Komisia, ktorej pomáha Európska 

environmentálna agentúra, zverejní 

každých šesť rokov komplexnú správu 

založenú na informáciách uvedených v 

odseku 1.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 2010/63/EÚ 

Článok 54 – odsek 1 – pododsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Útvary Komisie zverejnia prehľad na 

úrovni Únie na základe údajov 

predložených členskými štátmi. 

Najneskôr šesť mesiacov po tom, ako 

členské štáty predložia údaje uvedené v 

druhom pododseku, uverejnia útvary 

Komisie na základe týchto údajov prehľad 

na úrovni Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Smernica 2010/63/EÚ 

Článok 54 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia najneskôr do 1. januára 

2021 a potom aspoň každé tri roky vykoná 

hodnotenie tejto smernice a jej 

vykonávania, a to najmä na základe 

informácií získaných od členských štátov 

podľa článku 54 ods. 1, pričom 

zohľadnení pokrok v rozvoji 

alternatívnych metód, pri ktorých sa 

nepoužívajú zvieratá. Komisia predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

výsledkoch hodnotenia a v prípade 

potreby túto správu doplní vhodnými 

legislatívnymi návrhmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Smernica 2010/63/EÚ 

Článok 54 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia vytvorí spoločný formát a 

informačný obsah na predkladanie 

informácií uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 

v súlade s regulačným postupom 

uvedeným v článku 56 ods. 3.“ 

4. Komisia vytvorí spoločný formát a 

informačný obsah na predkladanie 

informácií uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 

v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 56 ods. 3. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 

Smernica 2010/63/EÚ 

Článok 56 – odsek 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2a. V článku 56 sa odsek 3 nahrádza 

takto: 

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 

1999/468/ES so zreteľom na jeho 

článok 8. 

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 

č. 182/2011.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

Nariadenie (EÚ) č. 995/2010 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Do 3. decembra 2015 a následne 

každých šesť rokov Komisia na základe 

informácií a skúseností týkajúcich sa 

uplatňovania tohto nariadenia preskúma 

fungovanie a účinnosť tohto nariadenia, a 

to aj pokiaľ ide o zabránenie tomu, aby sa 

nelegálne vyťažené drevo alebo výrobky, 

3. Do 3. decembra 2015 a následne 

každé tri roky Komisia na základe 

informácií a skúseností týkajúcich sa 

uplatňovania tohto nariadenia preskúma 

fungovanie a účinnosť tohto nariadenia, a 

to aj pokiaľ ide o zabránenie tomu, aby sa 

nelegálne vyťažené drevo alebo výrobky, 
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ktoré sú z takéhoto dreva vyrobené, 

uvádzali na trh. Posúdi najmä 

administratívne dôsledky pre malé a 

stredné podniky a rozsah uplatňovania na 

výrobky. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o výsledkoch 

preskúmania a v prípade potreby tieto 

správy doplní vhodnými legislatívnymi 

návrhmi.“ 

ktoré sú z takéhoto dreva vyrobené, 

uvádzali na trh. Posúdi najmä 

administratívne dôsledky pre malé a 

stredné podniky a rozsah uplatňovania na 

výrobky. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o výsledkoch 

preskúmania a v prípade potreby tieto 

správy doplní vhodnými legislatívnymi 

návrhmi.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (ES) č. 2173/2005 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Do decembra 2021 a potom každých 6 

rokov Komisia na základe informácií a 

skúseností týkajúcich sa uplatňovania tohto 

nariadenia preskúma fungovanie a 

účinnosť tohto nariadenia. Pritom zohľadní 

pokrok pri vykonávaní dobrovoľných 

dohôd o partnerstve. Komisia podá 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

výsledku preskúmania a v prípade potreby 

k týmto správam pripojí návrhy na 

zlepšenie licenčného systému FLEGT.“ 

Do decembra 2021 a potom každé tri roky 

Komisia na základe informácií a skúseností 

týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia 

preskúma fungovanie a účinnosť tohto 

nariadenia. Pritom zohľadní pokrok pri 

vykonávaní dobrovoľných dohôd o 

partnerstve. Komisia podá Európskemu 

parlamentu a Rade správu o výsledku 

preskúmania a v prípade potreby k týmto 

správam pripojí návrhy na zlepšenie 

licenčného systému FLEGT.“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (ES) č. 338/97 

Článok 15 – odsek 4 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) Bez ohľadu na článok 20 výkonné c) Bez ohľadu na článok 20 výkonné 
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orgány členských štátov oznámia Komisii 

rok pred každou konferenciou zmluvných 

strán dohovoru všetky informácie týkajúce 

sa príslušného predchádzajúceho obdobia 

potrebné na vypracovanie správ uvedených 

v článku VIII ods. 7 písm. b) dohovoru a 

rovnocenné informácie vzťahujúce sa na 

ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sú 

mimo rámca dohovoru. Informácie, ktoré 

sa majú oznámiť, a formát, v ktorom majú 

byť poskytnuté, určí Komisia v súlade s 

regulačným postupom uvedeným v článku 

18 ods. 2. 

orgány členských štátov oznámia Komisii 

rok pred každou konferenciou zmluvných 

strán dohovoru všetky informácie týkajúce 

sa príslušného predchádzajúceho obdobia 

potrebné na vypracovanie správ uvedených 

v článku VIII ods. 7 písm. b) dohovoru a 

rovnocenné informácie vzťahujúce sa na 

ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sú 

mimo rámca dohovoru. Informácie, ktoré 

sa majú oznámiť, a formát, v ktorom majú 

byť poskytnuté, určí Komisia v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v 

článku 18 ods. 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 338/97 

Článok 18 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1a. V článku 18 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 

1999/468/ES so zreteľom na jeho 

článok 8. 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 

č. 182/2011. 

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 

rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace. 

Pokiaľ ide o úlohy výboru, uvedené v 

bodoch 1 a 2 článku 19, ak po uplynutí 

troch mesiacov odo dňa predloženia 

(navrhovaných opatrení) Rade Rada 

nekonala, navrhované opatrenia 

schvaľuje Komisia. 

 

Or. en 
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