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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I- Návrh Komisie

Kodifikáciu nariadenia Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní 
štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v 
severovýchodnom Atlantiku iniciovala Komisia a príslušný návrh bol predložený 
zákonodarcovi1. Nové nariadenie malo nahradiť viaceré právne akty tvoriace predmet 
kodifikácie (príloha VI tohto návrhu nariadenia).

Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu2 bolo medzičasom zmenené a doplnené 
rozhodnutím Rady3 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou.

V súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie4 zo 17. júla 
2006 týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby sa tento nový postup vzťahoval na už 
účinné akty prijaté podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy, sa musia tieto akty 
prispôsobiť v súlade s uplatniteľnými postupmi.

Je preto potrebné  prepracovať kodifikáciu nariadenia (EHS) č. 3880/91S s cieľom   
zapracovať zmeny a doplnenia potrebné pre prispôsobenie sa novému komitologickému 
postupu.

II- Všeobecný kontext

Podmienky uplatňovania regulačného postupu s kontrolou sú vymedzené v novom článku 5 a)
rozhodnutia 1999/468/EHS v jeho zmenenej a doplnenej podobe: základný právny predpis sa 
má prijať v rámci postupu spolurozhodovania a musí preniesť na Komisiu príslušné 
právomoci na prijímanie „opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmena 
nepodstatných prvkov základného právneho predpisu, okrem iného doplnením nástroja o nové 
nepodstatné prvky“ (tieto vykonávacie opatrenia budú ďalej nazývané „kvázilegislatívne 
opatrenia“). 

Európsky parlament, Rada a Komisia sa v spoločnom vyhlásení z júla 2006 dohodli na 
zozname základných právnych predpisov, ktoré sa musia urýchlene zosúladiť s regulačným 
postupom s kontrolou (prioritné zosúladenie).  

Komisia prijala 23. novembra 2007 oznámenie o prispôsobení právnych aktov regulačným 
postupom s kontrolou (KOM(2007)740 konečné znenie), v ktorom stanovila 225 právnych 
aktov, ktoré bude potrebné takisto prispôsobiť a ktoré sa uvádzajú na troch zoznamoch: 
zoznam 1 („všeobecný zoznam“) - 156 právnych aktov, ktoré sa upravia prostredníctvom 

                                               
1 KOM (2006) 497 v konečnom znení.
2 Ú. v. EÚ L 184, 17.7.1999, s. 23.
3 Rozhodnutie, ktoré nadobudlo účinnosť 23. 7. 2006 (Ú. v. EÚ L  22.7.2006, s. 11). 
4 Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.
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pozmeňovacích nariadení, takzvaných „omnibusov“1; zoznam 2 („zoznam aktov v procese 
kodifikácie“) – 23 právnych aktov, ktoré sa upravia buď legislatívnou úpravou alebo zmenou 
kodifikovaného návrhu na prepracovaný návrh, podľa stavu napredovania kodifikačného 
procesu; zoznam 3 („zoznam ďalších aktov, ktoré je potrebné upraviť) – akty ktoré je 
potrebné prispôsobiť regulačnému postupu s kontrolou, ale ktorých prijatie sa uskutoční buď 
v rámci podstatnej zmeny a podstatného doplnenia základného aktu, ktoré budú prekračovať 
rámec aspektov spadajúcich výlučne do komitologického postupu, alebo zmena a doplnenie 
nebudú nutné vzhľadom na zrušenie aktu.

III- Poznámky spravodajcu

Tento legislatívny návrh Komisie je zahrnutý v uvedenom zozname 2 a uplatňuje sa v ňom 
technika prepracovaného znenia2.

Konferencia predsedov rozhodla 12. decembra 2007 menovať Výbor pre právne veci za 
gestorský výbor pre prispôsobenie platných právnych aktov novému komitologickému 
postupu, a jednotlivé špecializované výbory za výbory požiadané o stanovisko.  

Podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych útvarov Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie3 z 25. januára 2008, tento návrh Komisie neobsahuje žiadne podstatné 
úpravy, okrem tých, ktoré v ňom boli označené za podstatné; na druhej strane, pokiaľ ide 
o nezmenené ustanovenia predchádzajúcich aktov obsahujúcich tieto podstatné úpravy, 
Komisia sa podľa uvedeného stanoviska obmedzuje na jednoduchú kodifikáciu bez 
obsahových úprav. 

Konzultačná skupina uvádza vo svojom stanovisku aj niekoľko technických úprav, ktoré sú 
potrebné na to, aby bol návrh v súlade s pravidlami kodifikácie. Spravodajca sa domnieva, že 
by bolo vhodné vykonať tieto technické úpravy. Rozhodnutie o tejto otázke je však 
v právomoci Výboru pre právne veci. 

V súvislosti s navrhovanými podstatnými úpravami (pozri články 2 a 5 a odôvodnenia 1, 9 
a 10) sa spravodajca domnieva, že sa obmedzujú na návrh úplného a správneho zosúladenia 
s novým regulačným postupom s kontrolou. 

Nový postup zodpovedá tomu, čo EP žiada už dlhšiu dobu v súvislosti s posilnením práva na 
kontrolu vykonania právnych aktov prijatých v rámci postupu spolurozhodovania. EP sa bude 
môcť vysloviť proti plánovaným „kvázilegislatívnym“4 opatreniam v lehotách 
a podmienkach, ktoré sú stanovené v odsekoch 3 a 4 nového článku 5 a) zmeneného 
a doplneného rozhodnutia 1999/468/EHS, ak sa bude domnievať, že tieto opatrenia presahujú 
vykonávacie právomoci stanovené v právnom akte, alebo že nie sú v súlade s cieľom alebo 

                                               
1 Pozri dokumenty (KOM(2007)0741, KOM (2007)0824 a KOM(2007)0822, často nazývané ako 1., 2. a 3. 
„omnibus“. 
2 Prijatie nového právneho aktu, do ktorého sa súčasne zapracovávajú do jedného textu vecné zmeny a doplnenia 
skoršieho právneho aktu a nezmenené ustanovenia tohto právneho aktu.
3 Medziinštitucionálna dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania 
právnych aktov, Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
4 Najmä prispôsobenie zoznamu druhov, štatistických oblastí rybolovu, popisy týchto oblastí a povolený stupeň 
zlučovania údajov
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obsahom základného aktu alebo nedodržiavajú zásadu subsidiarity alebo proporcionality.  

******

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
navrhol schválenie návrhu Komisie.
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