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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V súlade s článkom 1 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (v znení zmenenom a doplnenom 
Amsterdamskou zmluvou z roku 1997) inštitúcie a orgány Spoločenstva musia prijímať 
rozhodnutia čo najotvorenejším spôsobom a čo najbližšie k občanom. Občanom a voleným 
orgánom by sa mal umožniť čo najširší prístup k dokumentom európskych inštitúcií, aby sa 
mohli účinne zapojiť do politického procesu a brať orgány verejnej moci na zodpovednosť.

Hoci európske inštitúcie dosiahli pokrok, pokiaľ ide o otvorenosť a transparentnosť, situácia 
nie je vôbec ideálna a súčasné prepracovanie nariadenia č.1049/2001 o prístupe verejnosti 
k dokumentom európskych inštitúcií by sa malo považovať za ďalší krok smerom 
k vytvoreniu administratívneho prostredia, kde by boli dostupnosť dokumentov a prístup 
k nim bežnou vecou a nie výnimkou.

Konkrétne zmeny a doplnenia týkajúce sa návrhu nariadenia, ktoré predložila Komisia, sú 
však neuspokojivé, pretože v mnohých prípadoch sú krokom späť a nie ráznym posunom 
dopredu v rámci snáh o zvýšenie transparentnosti. Spravodajca sa domnieva, že skutočné 
začlenenie a konsolidovanie ustálenej judikatúry a ďalších príslušných dokumentov, napr. 
Aarhuského dohovoru, do tohto nariadenia by už mali viesť k inému prístupu k jeho revízii.

Okrem toho zastáva názor, že voľba Komisie použiť postup prepracovania je v prípade revízie 
nešťastná a nezodpovedá cieľom medziinštitucionálnej dohody o postupe prepracovania, 
ktorá stanovuje jeho použitie za značne odlišných podmienok. Keďže postup a priori
ohraničuje možnosti Parlamentu zmeniť a doplniť návrh iba na prvky, ktoré zmenila 
a doplnila Komisia, jeho použitie treba dôkladne zvážiť. Nevhodnosť postupu prepracovania 
na účely komplexnej revízie, keď zmeny a doplnenia určitých prvkov majú vplyv na ďalšie 
ustanovenia v texte, prakticky znamená, že Parlament musí vo veľkom rozsahu uplatňovať 
výnimky stanovené v IIA.

Najvýznamnejším krokom späť, ktorý Komisia urobila, je opätovné vymedzenie pojmu 
dokument (článok 3), ktorý tvorí jadro nariadenia. Spravodajca sa domnieva, že namiesto 
zúženia vymedzenia tohto pojmu, ako to navrhuje Komisia, by sa jeho rozsah mal ešte 
rozšíriť, aby zahrňoval všetok obsah, ktorý sa týka záležitostí patriacich do pôsobnosti danej 
inštitúcie, a to bez ohľadu na jeho médium alebo etapu rozhodovacieho procesu.

Výbor pre petície „sleduje vývoj“ Únie, pokiaľ ide o chyby a nedostatky pri vykonávaní 
právnych predpisov, politík a programov Spoločenstva, a opakovane konštatuje, že občania 
tieto nedostatky skutočne vnímajú, pretože sa ich priamo týkajú a majú bezprostredný záujem 
na tom, aby sa zamedzilo prípadom porušenia predpisov, a/alebo požadujú nápravu.

Pre občanov je mimoriadne dôležité, aby sa napríklad v prípadoch postupov o porušení 
predpisov, ktoré často vyúsťujú do petícií občanov, zaručil plný prístup k všetkým 
dokumentom v každej etape preskúmania počas takýchto postupov. To platí aj 
pre dokumenty, ktoré poskytli členské štáty. Spravodajca preto poukazuje na to, že návrh 
Komisie, ktorý dáva členským štátom právo na zamietnutie prístupu k dokumentom 
(článok 5) na základe ich právnych predpisov, je v rozpore s jurisdikciou Európskeho súdneho 
dvora a je neprijateľný. Na právo občanov na prístup k dokumentom by sa nemali vzťahovať 
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žiadne výnimky okrem tých, ktoré sú stanovené v článku 4 („Výnimky“). So zreteľom 
na článok 9 („Zaobchádzanie s citlivými dokumentmi“) je dôležité, aby inštitúcie stanovili 
spoločné pravidlá klasifikácie takýchto dokumentov a aby sa tieto pravidlá zverejnili.

Spravodajca sa tiež domnieva, že by bolo žiaduce, aby sa do nariadenia zahrnul návrh 
Európskeho ombudsmana spočívajúci v tom, že ombudsman by vystupoval ako objektívny 
sprostredkovateľ v prípadoch, keď inštitúcia úplne alebo čiastočne zamietla prístup 
k dokumentu a žiadateľ spochybňuje, že bol skutočne poškodený príslušný záujem, a/alebo 
tvrdí, že zverejnenie dokumentu predstavuje prevažujúci verejný záujem. V takýchto 
prípadoch by ombudsman mohol daný dokument preskúmať, nezávisle posúdiť otázku 
poškodenia záujmov a/alebo prevažujúceho verejného záujmu a – bez zverejnenia dokumentu 
– poskytnúť svoje stanovisko inštitúcii a žiadateľovi. Ak po konzultácii s ombudsmanom
naďalej platí rozhodnutie o zamietnutí, môže žiadateľ, ak si to želá, predložiť opakovanú 
žiadosť.

Tento postup by žiadnym spôsobom neobmedzil práva žiadateľa podľa tohto nariadenia, ale 
inštitúcii by poskytol praktickú pomoc a usmernenie, pretože táto sa môže domnievať, že je 
právne viazaná prístup zamietnuť, a súčasne by zvýšil dôveru žiadateľa v to, že dôvodom 
zamietnutia žiadosti bola skutočne pravdepodobnosť poškodenia záujmu a že možnosť 
prevažujúceho verejného záujmu na zverejnení sa dôkladne a objektívne posúdila. Ďalšia 
výhoda, ktorú by tento postup priniesol, by spočívala v tom, že prípady zamietnutia prístupu 
zo strany rôznych inštitúcií prednesené ombudsmanovi by sa riešili jednotným 
a spravodlivým spôsobom.

Spravodajca sa domnieva, že ťažko možno predpokladať úspešnosť Európskej iniciatívy 
transparentnosti, ak žiadatelia nemôžu jednoducho nájsť a získať požadované informácie. 
V súvislosti s týmto nariadením by preto inštitúcie mali zabezpečiť, aby sa dokumenty 
poskytovali prostredníctvom spoločného rozhrania ich registrov dokumentov, a mali by 
zaručiť jediný bod prístupu k dokumentom.

Ak sa dokumenty poskytujú elektronicky, mali by byť vo formátoch, ktoré dodržiavajú 
otvorené normy. Snahy o transparentnosť sú nepochybne odsúdené na neúspech, ak sú 
občania nútení používať osobitný chránený softvér, ktorý je kompatibilný s informačným 
prostredím danej inštitúcie. Spravodajca predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (články 
10 a 11) stanovujúce lehotu, v ktorej inštitúcie zabezpečia, aby sa dokumenty poskytovali 
vo formátoch dodržiavajúcich otvorené normy a aby informačné prostredie inštitúcii 
nepredstavovalo prekážku prístupu verejnosti k dokumentom.

V záujme zabezpečenia parlamentnej kontroly spravodajca zdôrazňuje, že Parlament musí 
mať v rukách primeranú kontrolu nad citlivými dokumentmi. Dvojstranné dohody s tretími 
krajinami alebo medzinárodnými organizáciami by nemali brániť Rade a Komisii vo výmene 
informácií s Parlamentom. V tejto súvislosti je dôležité, aby sa stanovili lehoty na úpravu 
rokovacích poriadkov jednotlivých inštitúcií a aby Komisia preskúmala ich súlad 
s revidovaným nariadením. Okrem toho, podobne ako v prípade existujúceho nariadenia, by 
mala byť Komisia vyzvaná, aby predložila správu o vykonávaní revidovaného nariadenia 
a podľa potreby poskytla odporúčania na zlepšenie.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V druhom pododseku článku 1 Zmluvy 
o Európskej únii sa zakotvuje koncepcia 
otvorenosti konštatujúc, že zmluva 
znamená nové štádium v procese 
vytvárania stále užšieho zväzku medzi 
národmi Európy, v ktorom sa rozhodnutia 
prijímajú čo najotvorenejším spôsobom a 
čo najbližšie k občanom.

(2) V druhom pododseku článku 1 Zmluvy 
o Európskej únii sa zakotvuje koncepcia 
otvorenosti konštatujúc, že zmluva 
znamená nové štádium v procese 
vytvárania stále užšieho zväzku medzi 
národmi Európy, v ktorom sa rozhodnutia 
prijímajú čo najotvorenejším spôsobom a 
čo najbližšie k občanom. To potvrdzuje aj 
článok 42 Charty základných práv 
Európskej únie, deklarácia č. 17 
pripojená k Maastrichtskej zmluve a 
Laekenská deklarácia, ktoré spájajú 
lepšiu transparentnosť rozhodovacieho 
procesu s lepším prístupom verejnosti k 
informáciám, ako sa stanovuje v článku 
255 Zmluvy o ES, ktorý potvrdzuje 
demokratický charakter inštitúcií a 
dôveru verejnosti k správe. Mali by sa 
zabezpečiť primerané zdroje, ktoré 
umožnia zavedenie tejto zásady 
otvorenosti do praxe, čím sa dosiahne 
vyššia legitimita, účinnosť 
a zodpovednosť vo vzťahu k občanom 
a súčasne sa posilnia zásady demokracie 
a dodržiavania základných práv.

Odôvodnenie

Správa informácií a dokumentov, spravovanie práva verejnosti na prístup a komunikácia 
s občanmi sú činnosti, ktoré si vyžadujú rozsiahle zdroje. Poskytnutie primeraných zdrojov 
na tieto účely by sa malo považovať za nevyhnutnú investíciu, aby sa zabezpečila efektívnosť, 
účinnosť a transparentnosť inštitúcií a orgánov Únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Účelom tohto nariadenia je: Účelom tohto nariadenia je:
a) vymedziť pravidlá, podmienky a 
obmedzenia z dôvodu verejného alebo 
súkromného záujmu, ktorými sa spravuje 
právo na prístup k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
(ďalej len „inštitúcie“), ako sa ustanovuje v 
článku 255 Zmluvy o ES, takým 
spôsobom, aby sa poskytol verejnosti čo 
najširší prístup k takýmto dokumentom;

a) vymedziť pravidlá, podmienky a 
obmedzenia z dôvodu verejného alebo 
súkromného záujmu, ktorými sa spravuje 
právo na prístup k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
(ďalej len „inštitúcie“), ako sa ustanovuje v
článku 255 Zmluvy o ES, takým 
spôsobom, aby sa zabezpečilo, že sa 
verejnosti poskytne čo najširší prístup k 
takýmto dokumentom;

(b) stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia čo 
najľahšie možné uplatňovanie tohto práva;

(b) stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia čo 
najľahšie možné uplatňovanie tohto práva;

c) podporiť dobrú administratívnu prax v 
prístupe k dokumentom.

c) zaručiť dobrú administratívnu prax v 
prístupe k dokumentom.

Odôvodnenie

Inštitúcie sú povinné zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť, ako aj dobrú administratívnu 
prax.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každá fyzická alebo právnická osoba 
bude mať  prístup k dokumentom inštitúcií 
v súlade s pravidlami, podmienkami a 
obmedzeniami určenými v tomto nariadení.

1. Každá fyzická alebo právnická osoba 
bude mať  prístup k dokumentom inštitúcií 
v súlade s pravidlami, podmienkami a 
obmedzeniami určenými v tomto nariadení.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
dokumenty uchovávané v inštitúciou 
konkrétne  na dokumenty, ktoré 
vypracovala alebo dostala a ktoré uchováva 
týkajúce sa veci vzťahujúcej sa na politiky, 
činnosti a rozhodnutia spadajúce do oblasti 
pôsobnosti vo všetkých oblastiach činnosti 
Európskej únie.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
dokumenty uchovávané inštitúciou,
konkrétne na dokumenty, ktoré 
vypracovala alebo dostala a ktoré 
uchováva, týkajúce sa veci vzťahujúcej sa 
na politiky, činnosti, vyšetrovania
a rozhodnutia spadajúce do jej rozsahu 
priamej i nepriamej pôsobnosti a 
kompetencií vo všetkých oblastiach 
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činnosti Európskej únie.
3. Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 9, 
dokumenty sa sprístupnia verejnosti buď 
na základe písomnej žiadosti, alebo priamo 
v elektronickej forme alebo 
prostredníctvom registra. Najmä 
dokumenty vypracované alebo získané v 
priebehu legislatívneho procesu sa 
sprístupnia priamo v súlade s článkom 12.

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 9, 
dokumenty sa sprístupnia verejnosti buď 
na základe písomnej žiadosti, alebo priamo 
v elektronickej forme alebo 
prostredníctvom registra. Najmä 
dokumenty vypracované alebo získané v 
priebehu legislatívneho procesu sa 
sprístupnia priamo v súlade s článkom 12. 
Jednotlivé formuláre žiadostí sú rovnaké 
pre všetky orgány, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie, a sú riadne preložené do 
všetkých úradných jazykov EÚ.

4. Na citlivé dokumenty, ako sú definované 
v článku 9 ods. 1, sa vzťahuje osobitné 
zaobchádzanie v súlade s týmto článkom.

4. Na citlivé dokumenty, ako sú definované 
v článku 9 ods. 1, sa vzťahuje osobitné 
zaobchádzanie v súlade s týmto článkom.

5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
dokumenty, ktoré predkladajú súdom iné 
strany než inštitúcie.

5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
dokumenty, ktoré predkladajú súdom iné 
strany než inštitúcie.

6. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
práva zainteresovaných strán na prístup 
ustanovené právnymi predpismi ES, 
dokumenty, ktoré sú súčasťou spisu 
vyšetrovania alebo postupov v 
individuálnom rozsahu nie sú prístupné 
verejnosti do ukončenia predmetného 
vyšetrovania alebo kým tento úkon nie je 
definitívne ukončený. Dokumenty, ktoré 
obsahujú informácie zhromaždené alebo 
získané inštitúciou od fyzických alebo 
právnických osôb v rámci takýchto 
vyšetrovaní, nie sú prístupné verejnosti.

6. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
práva zainteresovaných strán na prístup 
ustanovené právnymi predpismi ES, 
dokumenty, ktoré sú súčasťou spisu 
vyšetrovania alebo postupov v 
individuálnom rozsahu nie sú prístupné 
verejnosti do ukončenia predmetného 
vyšetrovania alebo kým tento úkon nie je 
definitívne ukončený. Dokumenty, ktoré 
obsahujú informácie zhromaždené alebo 
získané inštitúciou od fyzických alebo 
právnických osôb v rámci takýchto 
vyšetrovaní, nie sú prístupné verejnosti.

7. Toto nariadenie platí bez toho, aby boli 
dotknuté práva na prístup verejnosti k 
dokumentom, ktoré tieto inštitúcie 
uchovávajú a ktoré môžu vyplývať z 
dokumentov medzinárodného práva alebo z 
právnych predpisov inštitúcií, ktoré ich 
uplatňujú.

7. Toto nariadenie platí bez toho, aby boli 
dotknuté práva na širší prístup verejnosti 
k dokumentom uchovávaných týmito 
inštitúciami, ktoré môžu vyplývať z 
nástrojov medzinárodného práva alebo z 
právnych predpisov inštitúcií, ktorými sa 
vykonávajú.

Odôvodnenie

 Pokiaľ ide o právo na prístup vychádzajúce z nástrojov medzinárodného práva, napríklad 
Aarhuského dohovoru a právnych predpisov, ktorými sa implementujú, vsuvkou „širší“ sa 
nesleduje legislatívna zmena, len zlepšenie zrozumiteľnosti textu.



PE415.159v02-00 8/13 AD\763379SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1  písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) životného prostredia, ako napríklad 
miest rozmnožovania vzácnych druhov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prístup k nasledujúcim dokumentom
bude zamietnutý v prípade, ak by ich
zverejnenie mohlo vážne narušiť 
rozhodovací proces inštitúcií:

3. Prístup k nasledujúcim dokumentom
bude zamietnutý v prípade, ak by ich
zverejnenie mohlo vážne narušiť 
rozhodovací proces inštitúcií:

a) dokumenty vzťahujúce sa k veci, v ktorej 
ešte inštitúcia nerozhodla;

a) dokumenty vzťahujúce sa na vec, 
v ktorej ešte inštitúcia nerozhodla a v 
ktorej sa dodržiavajú pravidlá 
transparentnosti;

b) dokumenty obsahujúce stanoviská pre 
vnútornú potrebu, ktoré sú súčasťou 
rokovaní a predbežných konzultácií 
v dotknutých inštitúciách, aj po prijatí 
rozhodnutia.

b) dokumenty obsahujúce stanoviská pre 
vnútornú potrebu, ktoré sú súčasťou 
rokovaní a predbežných konzultácií 
v dotknutých inštitúciách, aj po prijatí 
rozhodnutia a v primeranom časovom 
horizonte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Dokumenty, ktorých zverejnenie by 
ohrozilo záujmy ochrany životného 
prostredia, ako sú miesta rozmnožovania 
vzácnych druhov, sa zverejňujú iba 
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v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 
zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní 
ustanovení Aarhuského dohovoru 
o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovacom procese a 
prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia na inštitúcie 
a orgány Spoločenstva1.
______________________________
1Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

Odôvodnenie

Vytvára sa článok 4a (nový) s cieľom riadne zohľadniť Aarhuský dohovor a zásady vyjadrené 
v rozsudku vo veci Turca (C-39/05 P a C-52/05). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 9  odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia a Rada poskytne Európskemu 
parlamentu informácie týkajúce sa 
citlivých dokumentov v súlade s 
dojednaniami, na ktorých sa inštitúcie 
navzájom dohodnú.

7. Komisia a Rada zabezpečia primeraný 
dohľad Európskeho parlamentu týkajúci
sa citlivých dokumentov v súlade s 
dojednaniami, na ktorých sa inštitúcie 
navzájom dohodnú, a tie sa zverejnia.

Odôvodnenie

Odporúčanie 3 Cashmanovho uznesenia uvádza, že v kontexte parlamentnej kontroly by 
nariadenie malo zabezpečiť pri citlivých dokumentoch primeranú kontrolu Európskeho 
parlamentu .
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dokumenty sa poskytnú v existujúcej 
verzii a formáte (vrátane elektronickej 
formy alebo iného alternatívneho formátu 
ako je Braillovo písmo, zväčšená tlač alebo 
záznam na páske) presne podľa želania 
žiadateľa.

3. Dokumenty sa poskytnú v existujúcej 
verzii a formáte (vrátane elektronickej 
formy alebo iného alternatívneho formátu, 
ako je Braillovo písmo, zväčšená tlač alebo 
záznam na páske) presne podľa želania 
žiadateľa a v jednom z úradných jazykov 
Európskej únie. Prístup k dokumentom 
nie je obmedzený softvérom alebo 
operačným systémom používaným 
v informačnom prostredí inštitúcie.

Odôvodnenie

Inštitúcie by mali využiť možnosť, ktorú poskytuje revízia tohto nariadenia, na zavedenie 
otvorených noriem. Zo základných zásad tohto nariadenia a z jeho právneho základu vyplýva, 
že prístup k dokumentom by nemal obmedzovať softvér alebo operačný systém, ktorý daná 
inštitúcia používa. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 12  odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak je to možné, ostatné dokumenty, 
najmä dokumenty súvisiace s 
rozpracovávaním politiky alebo stratégie, 
sú priamo prístupné v elektronickej forme.

2. Podľa článkov 4 a 9 sú verejnosti
priamo prístupné predovšetkým dokumenty 
vypracované alebo doručené v priebehu 
prijímania právnych predpisov EÚ alebo 
nelegislatívnych aktov všeobecného 
použitia.

Odôvodnenie

 Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 12 ods. 4. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 12  odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každá inštitúcia si zadefinuje vo svojom 
rokovacom poriadku, ktoré ďalšie 
kategórie dokumentov sú priamo 
prístupné verejnosti.

4. Inštitúcie vytvoria pre svoje registre 
dokumentov spoločné rozhranie 
a predovšetkým zabezpečia jediný 
prístupový bod na priamy prístup 
k dokumentom vypracovaným alebo 
doručeným v priebehu prijímania 
právnych predpisov EÚ alebo 
nelegislatívnych aktov všeobecného 
použitia.

Odôvodnenie

Znenie článku 12 ods. 2 a 4 sa mení a dopĺňa tak, aby zahŕňalo odporúčania 2 a 5 
Cashmanovho uznesenia s cieľom zlepšiť súčasné normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 13  odsek 2  písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) iniciatívy členských štátov predložené 
Rade podľa článku 67 ods. 1 Zmluvy o ES 
alebo podľa článku 34 ods. 2 Zmluvy o 
EÚ;

a) iniciatívy členských štátov predložené 
Rade podľa článku 34 ods. 2 Zmluvy o 
EÚ;

Odôvodnenie

Už nie je možné, aby členské štáty predkladali Rade iniciatívy podľa článku 67 ods. 1 Zmluvy 
o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 17  odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Najneskôr do .. .. .… Komisia uverejní 



PE415.159v02-00 12/13 AD\763379SK.doc

SK

správu o vykonávaní tohto nariadenia a 
predloží odporúčania, ktoré budú podľa 
potreby obsahovať návrhy na revíziu 
tohto nariadenia, ktoré sú žiaduce 
vzhľadom na zmenu súčasnej situácie, 
a akčný plán opatrení, ktoré majú 
jednotlivé inštitúcie prijať.

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade existujúceho nariadenia by sa mala predložiť správa o vykonávaní 
nariadenia, ktorá by podľa potreby obsahovala odporúčania a návrhy na zlepšenie. 
Vypustenie určitého ustanovenia znamená de facto zmenu nariadenia. 
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