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PR_COD_1Recastingapp

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). 
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o postupe Spoločenstva na zlepšenie 
priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým 
odberateľom (prepracované znenie)
(KOM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD))

(Spolurozhodovací postup: prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0735),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0441/2007),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1

– so zreteľom na článok 80a a článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

A. keďže podľa stanoviska Konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie spomínaný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako zmeny označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o nezmenené 
ustanovenia existujúcich textov, návrh sa obmedzuje na jasnú a jednoduchú kodifikáciu 
týchto ustanovení bez ich podstatnej zmeny,

1. schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami Konzultačnej pracovnej 
skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 77, 28.3.2002, s. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1 bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 
Rady 2006/512/ES zo 17. júla 20062. V článku 5a zmeneného a doplneného rozhodnutia 
1999/468/ES sa zavádza nový regulačný postup s kontrolou pre „opatrenia so všeobecnou 
pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky základného aktu prijatého 
spolurozhodovacím postupom okrem iného vypustením niektorých z týchto prvkov alebo 
doplnením nových nepodstatných prvkov“. 

Európska komisia po preskúmaní existujúcich právnych predpisov a prebiehajúcich postupov3

predložila okrem iného tento návrh na prepracovanie zmenený podľa kodifikovaného znenia, 
aby sa zahrnuli zmeny potrebné na zladenie s regulačným postupom s kontrolou.

Konferencia predsedov vo svojom rozhodnutí z 12. decembra 2007 poverila Výbor pre právne 
veci, aby sa ako gestorský výbor zaoberal týmto komitologickým zladením, a špecializované 
výbory stanovila ako výbory požiadané o stanovisko. Konferencia predsedov výborov 
15. januára 2008 odsúhlasila formy spolupráce medzi Výborom pre právne veci a ostatnými 
zúčastnenými výbormi.

Vzhľadom na to, že navrhnuté zladenie s regulačným postupom s kontrolu sa skončilo, a po 
konzultácii so sektorovým výborom povereným touto zložkou spravodajca nenavrhuje žiadne 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy okrem technických úprav navrhnutých konzultačnou 
pracovnou skupinou právnych služieb.

                                               
1 Ú. v. ES C 203, 17.7.1999, s. 1.

2 Ú. v. ES L 200, 22.07.06, s. 11.
3 KOM(2007)0740.
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB VO FORME LISTU

Brusel, 24.01.08

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o postupe Spoločenstva na zlepšenie 
priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým 
odberateľom
KOM(2007) 735 v konečnom znení z 29.11.2007 - 2007/0253 (COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná 
skupina zložená zo zástupcov príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie sa zišla 12. decembra 2007, aby, okrem iného, preskúmala uvedený návrh Komisie.

Na tomto stretnutí1, pri preskúmaní návrhu smernice Rady, ktorou sa prepracúva smernica 
Rady 90/377/ES z 29. júna 1990 o postupe Spoločenstva na zlepšenie priehľadnosti cien 
plynu a elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým odberateľom, konzultačná 
pracovná skupina jednomyseľne konštatovala toto:
1) V odôvodnení 6 by sa slová „systém orientačných  cien, ktoré sa zaviedli  pre hlavných 
priemyselných užívateľov elektrickej energie“ mali upraviť takto „systém cien, ktoré sa 
zaviedli  pre hlavných priemyselných užívateľov elektrickej energie“.
2) V odôvodnení 13 by sa slová medzi šípkami na úpravy „zabezpečiac reprezentatívnosť 
týchto kategórií na vnútroštátnej úrovni,“ mali vypustiť.
3) V článku 1 bode 3 by sa mali opäť použiť slová „aby sa zabezpečila“ a slovo 
„zabezpečiac“ medzi šípkami na úpravy by sa malo vypustiť.

Konzultačná skupina mohla po preskúmaní tohto návrhu súhlasne konštatovať, že návrh 

                                               
1 Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a 
vychádzala z anglickej verzie, ktorá bola originálnou jazykovou verziou dokumentu, o ktorom sa diskutovalo.
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neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako zmeny označené v tomto návrhu 
alebo v tomto stanovisku. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide 
o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s uvedenými podstatnými 
zmenami, návrh sa obmedzuje na jasnú a jednoduchú kodifikáciu existujúceho textu bez jeho 
podstatnej zmeny.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
právny poradca právny poradca úradujúca generálna riaditeľka
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