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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení článkov 87a a 88 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu
(2009/2195(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 9. októbra 2009,

– so zreteľom na články 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.182/2011 zo 16. 
februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o právomoci legislatívneho delegovania2,

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2011),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 87a

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak legislatívny akt deleguje na Komisiu 
právomoc doplniť alebo zmeniť určité 
nepodstatné prvky legislatívneho aktu, 
gestorský výbor:

1. Ak Komisia predloží Parlamentu 
delegovaný akt, predseda ho pridelí 
výboru, ktorý je  gestorským pre základný 
legislatívny akt. Výbor sa môže 
rozhodnúť, že vymenuje spravodajcu pre 
preskúmanie jedného alebo viacerých 
delegovaných aktov.

preskúma návrh delegovaného aktu, ak 
ho Parlament dostane na kontrolu;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
2 Ú. v. EÚ C 81E, 15.3.2011, s. 6.
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môže predložiť Parlamentu vhodný návrh 
vo forme návrhu uznesenia v súlade s 
ustanoveniami legislatívneho aktu.

Ustanovenia článku 88 ods. 1, 2 a 3 sa 
použijú primerane.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 87a – odsek 2 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Predseda oznámi Parlamentu vo 
všetkých úradných jazykoch dátum 
doručenia aktu. Lehota na prípadné 
vznesenie námietky začína plynúť týmto 
dňom. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 87a – odsek 3 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Gestorský výbor môže v súlade s 
ustanoveniami základného legislatívneho 
aktu predložiť Parlamentu návrh 
odôvodneného uznesenia. Tento návrh 
môže obsahovať žiadosť o predloženie 
nového delegovaného aktu adresovanú 
Komisii, v ktorom sa zohľadnia 
odporúčania Parlamentu.

Or. fr



PR\868009SK.doc 5/15 PE464.999v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 87a – odsek 4 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak gestorský výbor nepredložil desať 
dní pred začiatkom schôdze pred 
uplynutím lehoty stanovenej v odseku 5 
návrh uznesenia, Konferencia predsedov 
môže na základe jedného alebo viacerých 
návrhov uznesenia predložených 
politickou skupinou alebo najmenej 
štyridsiatimi poslancami rozhodnúť o 
zaradení tejto otázky do programu 
uvedenej schôdze.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 87a – odsek 5 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Parlament sa uznáša v lehote 
stanovenej v základnom legislatívnom 
akte väčšinou svojich členov v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Predseda informuje Radu 
a Komisiu o prijatej pozícii. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 87a – odsek 6 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak gestorský výbor odporučí, aby 
Parlament pred uplynutím lehoty 



PE464.999v01-00 6/15 PR\868009SK.doc

SK

stanovenej v základnom legislatívnom 
akte vyhlásil, že nemá námietky proti 
delegovanému aktu:
– informuje o tom predsedu Konferencie 
predsedov výborov odôvodneným listom a 
predloží odporúčanie v tomto zmysle;
– ak  na nasledujúcej schôdzi Konferencie 
predsedov výborov nie je vznesená žiadna 
námietka, jej predseda o tom informuje 
predsedu Parlamentu, ktorý o tom čo 
najskôr informuje plénum;
– ak v lehote dvadsaťštyri hodín po 
oznámení v pléne vznesie politická 
skupina alebo najmenej štyridsať 
poslancov námietku proti odporúčaniu, 
bude sa o ňom hlasovať; 
– ak sa v rovnakej lehote nevznesie proti 
navrhovanému odporúčaniu námietka, 
toto odporúčanie sa považuje za 
schválené;
– predseda informuje Radu a Komisiu o 
prijatej pozícii;
– schválenie takéhoto odporúčania 
znamená, že každý ďalší návrh na 
námietku proti delegovanému aktu je 
neprípustný.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 87a – odsek 7 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Gestorský výbor môže v súlade s 
ustanoveniami základného legislatívneho 
aktu predložiť Parlamentu návrh 
odôvodneného uznesenia, ktorým úplne 
alebo čiastočne ruší delegovanie 
právomocí stanovené v tomto akte. 
Parlament sa uznáša väčšinou hlasov v 
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
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Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – nadpis

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie opatrenia Vykonávacie akty

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh 
vykonávacích opatrení, predseda pridelí 
tento návrh výboru, ktorý je gestorským 
pre akt, od ktorého sú vykonávacie 
opatrenia odvodené. Ak sa pre základný 
akt použil postup pridružených výborov, 
gestorský výbor vyzve každý pridružený 
výbor, aby ústne alebo formou listu 
oznámil svoje stanovisko.

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh 
vykonávacieho aktu, predseda ho pridelí 
výboru, ktorý je gestorským pre základný 
legislatívny akt. Výbor sa môže 
rozhodnúť, že vymenuje spravodajcu pre 
preskúmanie jedného alebo viacerých 
návrhov delegovaných aktov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Predseda gestorského výboru stanoví 2. Gestorský výbor môže Parlamentu 
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lehotu, počas ktorej môžu poslanci 
navrhnúť, aby výbor proti návrhu 
opatrení vzniesol námietky. Ak to výbor 
považuje za vhodné, môže rozhodnúť o 
vymenovaní spravodajcu spomedzi svojich 
členov alebo stálych náhradníkov. Ak 
výbor vznesie námietky proti návrhu 
opatrení, predloží návrh uznesenia proti 
prijatiu návrhu opatrení, v ktorom môže 
uviesť aj zmeny, ktoré by mali byť do 
návrhu opatrení zapracované.

predložiť návrh odôvodneného uznesenia, 
v ktorom uvedie, že návrh vykonávacieho 
aktu presahuje právomoci stanovené v 
základom legislatívnom akte alebo z iných 
dôvodov nie je v súlade s právom Únie.

Ak Parlament v príslušnej lehote, ktorá 
plynie odo dňa, keď návrh opatrení 
dostal, prijme takéto uznesenie, predseda 
Parlamentu požiada Komisiu o vzatie 
späť alebo zmenu a doplnenie návrhu 
opatrení, prípadne o predloženie návrhu v 
rámci príslušného legislatívneho postupu.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa pred uplynutím lehoty nekoná 
schôdza, hľadí sa na právo reagovať ako 
na delegované na gestorský výbor. 
Odpoveď má formu listu predsedu výboru 
príslušnému členovi Komisie a je daná na 
vedomie všetkým poslancom Parlamentu.

3. Návrh uznesenia môže obsahovať 
žiadosť adresovanú Komisii o stiahnutie 
aktu alebo návrhu aktu, o jeho zmenu a 
doplnenie, pričom zohľadní námietky 
Parlamentu, alebo o predloženie nového 
legislatívneho návrhu. Predseda 
informuje Radu a Komisiu o prijatej 
pozícii. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 4 – úvodná časť  
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak vykonávacie opatrenia
predpokladané Komisiou patria do 
regulačného postupu s kontrolou, odsek 3 
sa neuplatňuje a odseky 1 a 2 sa dopĺňajú 
takto:

4. Ak vykonávacie akty, ktoré má Komisia 
v úmysle predložiť, patria do regulačného 
postupu s kontrolou v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu, uplatňujú sa 
tieto doplňujúce ustanovenia:

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 4 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) lehota určená na kontrolu začína 
plynúť predložením návrhu opatrení 
Parlamentu vo všetkých úradných 
jazykoch. Ak sa uplatňujú kratšie lehoty 
(článok 5a ods. 5 písm. b) rozhodnutia 
Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu) a v 
naliehavých prípadoch (článok 5a ods. 6 
rozhodnutia 1999/468/ES), pokiaľ 
predseda gestorského výboru nemá 
námietky, lehota na kontrolu začína plynúť 
dňom, v ktorý Parlament dostane konečný 
návrh vykonávacích opatrení v jazykových 
verziách predložených členom výboru 
zriadeného v súlade s rozhodnutím 
1999/468/ES. Článok 146 sa neuplatňuje;

a) ak sa uplatňujú skrátené lehoty v 
súlade s článkom 5a ods. 5 písm. b) 
rozhodnutia Rady 1999/468/ES a v 
naliehavých prípadoch v súlade s článkom 
5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES,
pokiaľ predseda gestorského výboru nemá 
námietky, lehota na kontrolu začína plynúť 
dňom, v ktorý Parlament dostane konečný 
návrh vykonávacieho aktu v jazykových 
verziách predložených členom výboru 
zriadeného v súlade s rozhodnutím 
1999/468/ES. Článok 146 sa neuplatňuje; 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 4 – písmeno aa (nové)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) ak sa návrh vykonávacieho aktu 
zakladá na článku 5a ods. 5 alebo 6 
rozhodnutia 1999/468/ES, v ktorom sa 
uvádzajú skrátené lehoty na vznesenie 
námietok zo strany Parlamentu, návrh 
uznesenia, v ktorom Parlament vznáša 
námietky proti prijatiu návrhu aktu, môže 
predložiť predseda gestorského výboru, a 
to v prípade, že sa v stanovenom čase 
nemohla uskutočniť schôdza výboru;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 4 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) Parlament môže rozhodnutím väčšiny 
všetkých poslancov vzniesť námietky proti 
prijatiu návrhu opatrení s odôvodnením, že 
návrh opatrení presahuje vykonávacie 
splnomocnenie v základnom akte, nie je 
zlučiteľný s cieľom alebo obsahom 
základného aktu alebo nedodržiava zásadu 
subsidiarity alebo proporcionality;

b) Parlament môže rozhodnutím väčšiny 
všetkých poslancov vzniesť námietky proti 
prijatiu návrhu vykonávacieho opatrenia s 
odôvodnením, že návrh opatrení presahuje 
vykonávacie právomoci v základnom akte, 
nie je zlučiteľný s cieľom alebo obsahom 
základného aktu alebo nedodržiava zásadu 
subsidiarity alebo proporcionality; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 4 – písmeno c



PR\868009SK.doc 11/15 PE464.999v01-00

SK

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) ak sa návrh opatrení zakladá na článku 
5a ods. 5 alebo 6 rozhodnutia 
1999/468/ES, v ktorom sa uvádzajú 
skrátené lehoty na vznesenie námietok zo 
strany Parlamentu, návrh uznesenia, v 
ktorom Parlament vznáša námietky proti 
prijatiu návrhu opatrení, môže predložiť 
predseda gestorského výboru, a to v 
prípade, že sa výbor nemohol stretnúť v 
stanovenom čase.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88 – odsek 4 – písmeno ca (nové)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) v prípade, že na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti Komisie gestorský 
výbor predsedovi Konferencie predsedov 
výborov prostredníctvom listu 
s odôvodnením odporučí, aby Parlament 
nevzniesol námietky proti prijatiu návrhu 
aktu, pred uplynutím riadnej lehoty 
stanovenej v článku 5a ods. 3 písm. c) 
a/alebo v článku 5a ods. 4 písm. e) 
rozhodnutia 1999/468/ES, uplatní sa 
postup ustanovený v článku 87a ods. 6.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88a – nadpis (nový)  
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 88a
Preskúmanie v prípade postupu 
pridružených výborov alebo schôdzí 
spoločných výborov

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88a – odsek 1 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak Parlament prijal základný 
legislatívny akt podľa postupu 
ustanoveného v článku 50, pri 
preskúmaní delegovaných aktov 
a návrhov vykonávacích aktov sa použijú 
tieto doplňujúce ustanovenia:
– delegovaný akt alebo návrh 
vykonávacieho aktu sa postúpi 
gestorskému výboru a pridruženému 
výboru;
– predseda gestorského výboru stanoví 
lehotu, v priebehu ktorej môže pridružený 
výbor vypracovať návrhy vo veciach, 
ktoré patria do jeho výlučnej pôsobnosti 
alebo do spoločnej pôsobnosti týchto 
dvoch výborov;
– ak delegovaný akt alebo návrh 
vykonávacieho aktu patrí prevažne do 
výlučnej pôsobnosti pridruženého výboru, 
gestorský výbor prijme návrhy tohto 
výboru bez hlasovania; v opačnom 
prípade môže predseda poveriť pridružený 
výbor predložením návrhu uznesenia 
Parlamentu;  

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 88a – odsek 2 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak Parlament prijal základný 
legislatívny akt v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 51, pri preskúmaní 
delegovaných aktov a návrhov 
vykonávacích aktov sa použijú tieto 
doplňujúce ustanovenia:
– predseda po doručení delegovaného 
aktu alebo návrhu vykonávacieho aktu 
určí gestorský výbor alebo výbory 
spoločne zodpovedné za jeho preskúmanie 
v súlade s kritériami ustanovenými v 
článku 51 a s prípadnými dohodami medzi 
predsedami príslušných výborov;
– ak bol delegovaný akt alebo návrh 
vykonávacieho aktu pridelený na 
preskúmanie podľa postupu spoločných 
schôdzí výborov, každý výbor môže 
požiadať, aby bola zvolaná spoločná 
schôdza za účelom preskúmania návrhu 
uznesenia. Ak sa nedosiahla dohoda 
medzi predsedami príslušných výborov, 
predseda Konferencie predsedov výborov 
zvolá spoločnú schôdzu.

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pozadie

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy výrazne zmenilo komitologický postup, pričom 
cieľom bolo zmeniť ho na nový systém ustanovujúci prijímanie delegovaných aktov 
a vykonávacích aktov. Zavedenie článku 290 bolo predmetom nezáväznej spoločnej dohody1

(common understanding) medzi inštitúciami. V článku 291 ZFEÚ je ustanovené prijatie 
nariadení, ktorými sa „vopred upravia pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, 
ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí 
Komisie.“2

Úprava rokovacieho poriadku v dôsledku zmien vyplývajúcich z nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy nám rovnako umožňuje vyhovieť žiadosti predsedu Európskeho 
parlamentu, aby sa zaviedol postup, ktorým sa objasnia podmienky skorého schválenia 
delegovaného aktu alebo vykonávacieho aktu.

Nový článok 87a – podobne ako nový článok 88 – ustanovuje postup, ktorý sa uplatňuje vo 
väčšine prípadov, a to postup gestorského výboru bez účasti pridružených výborov alebo 
výborov so spoločnou pôsobnosťou. Postup, ktorý sa uplatňuje v takýchto prípadoch, je 
presne vymedzený v novom článku 88a.

Delegované akty (článok 87a)

V prvých troch odsekoch nového článku je stanovený postup uplatňovaný v prípadoch, keď 
Komisia predloží Parlamentu delegovaný akt. V prvom odseku sa stanovuje, že delegovaný 
akt sa pridelí výboru, ktorý je gestorský pre základný legislatívny akt, pričom tento výbor sa 
môže rozhodnúť, že vymenuje spravodajcu. Odsek 2 v súlade s bodom 7 spoločnej dohody 
spresňuje, kedy začína plynúť lehota na predkladanie námietok, a v odseku 5 sa uvádza, že 
Parlament sa uznáša v lehote stanovenej v základnom legislatívnom akte väčšinou svojich 
členov podľa článku 290 ZFEÚ.

Gestorský výbor síce môže ako prvý vzniesť námietky a tak začať tento postup, neznamená to 
však, že by mal v tejto oblasti akékoľvek výsadné postavenie. Práve preto odsek 4 
Konferencii predsedov umožňuje, aby na základe návrhu uznesenia predloženého politickou 
skupinou alebo najmenej štyridsiatimi poslancami rozhodla o zaradení otázky do programu 
plenárnej schôdze.

Bolo potrebné vymedziť postup, ktorý Parlamentu umožňuje, aby pred uplynutím lehoty 
stanovenej v základnom legislatívnom akte vyhlásil, že nemá v úmysle vzniesť námietku proti 
delegovanému aktu, ako je ustanovené v odseku 11 spoločnej dohody; a to najmä preto, aby 
                                               
1 Spoločná dohoda o praktických otázkach používania delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.
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toto rozhodnutie získalo určitú právnu istotu. Postup, ktorý si zvolil spravodajca, vo veľkej 
miere vychádza z postupu ustanoveného v článku 211 rokovacieho poriadku, pričom zároveň 
stanovuje, že v dôsledku rozhodnutia o nevznesení námietky sa akýkoľvek neskorší návrh 
námietky stáva neprípustným. 

V poslednom odseku je napokon ustanovený postup, ktorým sa ruší delegovanie právomocí 
stanovené v základnom akte.

Vykonávacie akty (článok 88)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, prijaté na základe článku 291 ods. 
3 ZFEÚ, sú ustanovené spôsoby vykonávania vykonávacích právomocí (Komisie alebo 
v určitých prípadoch Rady) stanovených v článku 291 ods. 2 ZFEÚ.

Okrem podobností s postupom pre delegované akty sa pri prispôsobení rokovacieho poriadku 
týmto novým ustanoveniam museli zohľadniť aj určité špecifické aspekty.

Pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa uplatňovanie vykonávacích právomocí 
Komisie riadilo rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999.

Ak sa nové ustanovenia budú uplatňovať priamo na legislatívne akty prijaté po nadobudnutí 
účinnosti nového nariadenia 182/2011 (a ak článok 13 tohto nariadenia obsahuje prechodné 
ustanovenia na úpravu existujúcich základných aktov, ak sa odkazujú na články 3, 4 a 5 
nariadenia 1999/468/ES), počas harmonizácie platných právnych predpisov bude ešte stále v 
platnosti určitý počet legislatívnych aktov, v prípade ktorých sa bude regulačný postup 
s kontrolou naďalej riadiť článkom 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Preto je potrebné, aby účinky článku 5a tohto rozhodnutia ostali v platnosti v prípade 
základných aktov, ktoré na tento článok odkazujú. V odseku 4 nového článku 88 sa táto 
potreba upravila tým, že sa v značnej miere prevzali platné ustanovenia, ktoré sa doplnili, 
najmä v oblasti skorého schválenia.

Osobitné ustanovenia pre postup pridružených výborov alebo postup spoločných 
schôdzí (článok 88a).

Začlenenie nového článku 88a sa ukázalo ako nevyhnutné, aby bolo možné zohľadniť 
prípady, keď sa základný akt prijíma podľa postupu ustanoveného v článku 50 alebo 51 
rokovacieho poriadku. Týmto novým článkom, ktorým sa stanovuje postup, ktorý treba 
uplatniť v takýchto prípadoch, sa teda dopĺňajú ustanovenia predchádzajúcich článkov.


