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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Článok 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) stanovuje rámec na prijatie 
vykonávacích aktov. Najmä v článku 291 ods. 3 sa od Parlamentu a Rady vyžaduje, aby 
formou nariadenia stanovili pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa mechanizmov, na 
základe ktorých členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie. 

V návrhu takéhoto nariadenia (KOM (2010)0083) sa Komisia usiluje naplniť túto požiadavku 
zavedením konzultačného postupu a postupu preskúmania, ktoré upravujú prijímanie 
vykonávacích aktov.

Navrhované nariadenie malo jasne zabezpečiť rovnaké postavenie Parlamentu a Rady, pokiaľ 
ide o prístup k informáciám o schôdzach výborov v rámci nových postupov. Článok 8 
navrhovaného nariadenia by mal preto konkrétne stanoviť, že Parlament a Rada budú mať 
rovnaký prístup k týmto informáciám hneď potom, ako sú tieto informácie k dispozícii.

Automatické zosúladenie existujúceho konzultačného, riadiaceho a regulačného postupu, 
ktoré sú uvedené v nariadeniach 3, 4 a 5 existujúceho komitologického rozhodnutia1 bez 
preskúmania platného acquis, nie je vhodné. Treba vykonať dôkladné preskúmanie 
existujúceho acquis, aby sa určilo, ktoré opatrenia riadne patria do pôsobnosti ustanovení 
o delegovaných aktoch, ktoré sa uvádzajú v článku 290 ZFEÚ, a ustanovení, ktoré patria do 
pôsobnosti ustanovení o vykonávacích aktoch podľa článku 291 TFEÚ. Článok 10 
navrhnutého nariadenia by sa mal preto sprísniť a požadovať od Komisie, aby uskutočnila 
toto preskúmanie a predložila po ňom vhodný právny návrh.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Postup preskúmania by sa mal 
uplatňovať len na účely prijímania opatrení 
všeobecnej pôsobnosti určených na 
vykonávanie základných aktov a 
osobitných opatrení s potenciálne 

(9) Základný legislatívny akt by mal 
určovať, pre ktoré opatrenia by sa mal 
uplatňovať postup preskúmania a pre 
ktoré konzultačný postup . Postup 
preskúmania by sa mal uplatňovať len na 

                                               
1  Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu, Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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dôležitým vplyvom. Tento postup by mal 
členským štátom umožniť kontrolu tým 
spôsobom, že opatrenia by nebolo možné 
prijať, pokiaľ by neboli v súlade so 
stanoviskom výboru, okrem mimoriadnych 
okolností, kedy by Komisia mala mať 
možnosť tieto opatrenia aj napriek 
zápornému stanovisku prijať a uplatňovať 
počas obmedzeného obdobia. Ak výbor 
nevydá žiadne stanovisko, Komisia by 
mala mať možnosť prehodnotiť návrh 
opatrení a zohľadniť pri tom pozície 
vyjadrené vo výbore.

účely prijímania opatrení všeobecnej 
pôsobnosti určených na vykonávanie 
základných aktov a osobitných opatrení 
s potenciálne dôležitým vplyvom. Tento 
postup by mal členským štátom umožniť 
kontrolu tým spôsobom, že opatrenia by 
nebolo možné prijať, pokiaľ by neboli 
v súlade so stanoviskom výboru, okrem 
mimoriadnych okolností, kedy by Komisia 
mala mať možnosť tieto opatrenia aj 
napriek zápornému stanovisku prijať 
a uplatňovať počas obmedzeného obdobia. 
Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, 
Komisia by mala mať možnosť 
prehodnotiť návrh opatrení a zohľadniť pri 
tom pozície vyjadrené vo výbore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Európsky parlament a Rada by mali 
byť pravidelne informované o činnosti 
výborov.

(12) Európsky parlament a Rada by mali 
byť urýchlene a v plnej miere informované 
rovnakým spôsobom o činnosti výborov 
v momente, keď sú dostupné príslušné 
dokumenty, a mali by mať rovnaký 
prístup k informáciám súvisiacim s touto 
činnosťou.

Odôvodnenie

Nepostačuje informovať Parlament a Radu „pravidelne“. Obe inštitúcie by mali byť 
informované v „reálnom čase“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak návrh opatrení nie je v súlade so 
stanoviskom výboru, Komisia tieto 
opatrenia neprijme. Predseda môže výboru 
predložiť návrh opatrení na ďalšie 
prerokovanie alebo predložiť zmenený a 
doplnený návrh opatrení.

3. Ak návrh opatrení nie je v súlade so 
stanoviskom výboru alebo ak výbor 
nevydal žiadne stanovisko, Komisia tieto 
opatrenia neprijme a bezodkladne predloží 
Rade návrh opatrení, ktoré treba prijať, 
alebo upravenú verziu návrhu na ďalšie 
prerokovanie a informuje Európsky 
parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely základného aktu prijatého 
v súlade s článkom 294 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie Parlament 
alebo Rada môžu vzniesť námietku k 
návrhu opatrení bez ohľadu na 
stanovisko výboru na základe toho, že 
návrh opatrení je v rozpore so zámermi 
zákonodarcu tak, ako sú vyjadrené v 
základnom akte.
V tomto prípade sa navrhované opatrenia 
neprijmú. Komisia môže výboru predložiť 
revidovaný návrh opatrení 
s prihliadnutím na dôvody námietok 
Európskeho parlamentu alebo Rady.
Komisia o krokoch, ktoré mieni prijať, 
informuje Európsky parlament a Radu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 V takomto prípade Komisia okamžite 
informuje výbor o dôvodoch prijatia týchto 
opatrení, pričom tieto opatrenia môže 
výboru predložiť na druhé prerokovanie. 
Ak prijaté opatrenia nie sú v súlade s 
druhým stanoviskom výboru alebo ak tieto 
opatrenia neboli predložené na druhé 
prerokovanie v lehote jedného mesiaca od 
ich prijatia, Komisia tieto opatrenia 
bezodkladne zruší. Ak sú tieto opatrenia v 
súlade s druhým stanoviskom výboru alebo 
ak výbor nevydá žiadne stanovisko, tieto 
opatrenia zostávajú v platnosti.

V takomto prípade Komisia okamžite 
informuje výbor, Európsky parlament a 
Radu o dôvodoch prijatia týchto opatrení, 
pričom tieto opatrenia môže výboru 
predložiť na druhé prerokovanie. Ak prijaté 
opatrenia nie sú v súlade s druhým 
stanoviskom výboru alebo ak výbor 
nevydá žiadne stanovisko, ale proti 
opatreniu vznesie námietku väčšina podľa 
ustanovení článku 238 ods. 1 ZFEÚ, 
alebo ak tieto opatrenia neboli predložené 
na druhé prerokovanie v lehote jedného 
mesiaca od ich prijatia, Komisia tieto 
opatrenia bezodkladne zruší. Ak sú tieto 
opatrenia v súlade s druhým stanoviskom 
výboru alebo ak výbor nevydá žiadne 
stanovisko a proti opatreniu nevznesie 
námietku väčšina podľa ustanovení 
článku 238 ods. 1 ZFEÚ, tieto opatrenia 
zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

Ak proti opatreniu vznesie námietku jednoduchá väčšina členských štátov aj v druhom kole, 
Komisia by nemala mať právomoc prijať opatrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) výsledky hlasovania; (d) výsledky hlasovania vrátane pozície 
každého členského štátu;

Odôvodnenie

Je dôležité poznať nielen konečný výsledok hlasovania, ale aj to, ako každý členský štát 
hlasoval.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európsky parlament a Rada majú prístup 
k informáciám uvedeným v odseku 1.

2. Európsky parlament a Rada majú 
rovnaký prístup k informáciám uvedeným 
v odseku 1, pričom tieto informácie 
získavajú v rovnakom čase a za rovnakých 
podmienok hneď potom, ako sú tieto 
informácie k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Zástupcovia Európskeho parlamentu 
majú možnosť zúčastňovať sa na 
schôdzach výborov ako pozorovatelia.

Odôvodnenie

Aj Parlament by mal mať možnosť zúčastňovať sa na schôdzach výborov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia preskúma platné právne 
predpisy EÚ a najneskôr do 31. decembra 
2011 preloží legislatívny návrh, ktorý 
zosúladí platné právne predpisy s 
článkami 290 a 291 TFEÚ a ktorý 
predovšetkým uvedie opatrenia, ktoré 
patria do pôsobnosti ustanovení o 
delegovaných aktoch uvedených v článku 
290 TFEÚ, a ustanovení, ktoré patria do 
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pôsobnosti ustanovení o vykonávacích 
aktoch uvedených v článku 291 TFEÚ.
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