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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. 

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.“ 
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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 

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. 
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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 

delegovaných aktov. 

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. 

 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 
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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 

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  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 

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 
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nevyhnutné na ich dôsledné vykonávanie 

v Únii, prostredníctvom vykonávacích 

aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 

súlade s postupom podľa článku 9 ods. 2. 

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 

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 
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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 

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  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 

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 
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parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

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. 

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 
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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. 

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 



 

AD\1132631SK.docx 11/31 PE604.743v02-00 

 SK 

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 

 

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 
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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 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 

 



 

AD\1132631SK.docx 15/31 PE604.743v02-00 

 SK 

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. 

 

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. 
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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 

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 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 

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 

vypúšťa sa 
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právomoci by sa mali vykonávať v súlade 

s nariadením (EÚ) č. 182/2011. 

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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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 



 

PE604.743v02-00 24/31 AD\1132631SK.docx 

SK 

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 

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. 
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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. 

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 

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. 
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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. 

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 

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 
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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. 

 

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 

tohto súhrnného nariadenia]. 

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]. 

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 

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 
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nariadenia]. 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 

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 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 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 4 ods. 2 a 4 a článku 5 

ods. 4 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. 

 

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 

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 

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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