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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.

Postup preskúmania by sa mal uplatňovať na všetky vykonávacie opatrenia týkajúce sa 
životného prostredia a verejného zdravia.  Ustanovenie v článku 2 ods. 3 navrhovaného 
nariadenia, ktoré obsahuje úvahu o použití konzultačného postupu, „ak sa to považuje za 
vhodné“, by sa teda malo odstrániť.

Navrhované nariadenie by navyše 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.

Automatické zosúladenie existujúceho konzultačného, riadiaceho a regulačného postupu, 
ktoré sú uvedené v nariadeniach 3, 4 a 5 existujúceho komitologického rozhodnutia1, nie je 
vhodné. Treba vykonať dôkladné preskúmanie existujúceho acquis, aby sa určilo, ktoré 
opatrenia riadne patria do rozsahu pôsobnosti ustanovení o delegovaných aktoch, ktoré sa 
uvádzajú v článku 290 ZFEÚ. Preto by sa mal článok 10 navrhovaného nariadenia vypustiť.

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 

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

                                               
1  Rozhodnutie Rady 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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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.

osobitných opatrení s potenciálne 
dôležitým vplyvom, čo zahŕňa opatrenia, 
ktoré sa týkajú životného prostredia 
a ochrany verejného zdravia. 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 pritom pozície 
vyjadrené vo výbore.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Konzultačný postup by sa mal 
uplatňovať vo všetkých ostatných
prípadoch a v prípade, že sa bude 
považovať za najvhodnejší.

(10) Konzultačný postup by sa mal 
uplatňovať pri všetkých ostatných
vykonávacích opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

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 pravidelne informované o činnosti 
výborov a mali by mať rovnaký prístup 
k informáciám týkajúcim sa týchto 
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činností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Rozhodnutie 1999/468/ES by sa malo 
zrušiť. V záujme zabezpečenia prechodu 
z režimu stanoveného v rozhodnutí 
1999/468/ES na režim podľa tohto 
nariadenia by sa každý odkaz v 
existujúcich právnych predpisoch na 
postupy stanovené v uvedenom 
rozhodnutí, s výnimkou regulačného 
postupu s kontrolou stanoveného v článku 
5a, mal považovať za odkaz na príslušné 
postupy stanovené v tomto nariadení.
Účinok článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES by sa mal zachovať na účely 
existujúcich základných aktov, v ktorých 
sa na tento článok odkazuje.

(14) Rozhodnutie 1999/468/ES by sa malo 
zrušiť. V záujme zabezpečenia prechodu 
z režimu stanoveného v rozhodnutí 
1999/468/ES na režim podľa tohto 
nariadenia by sa mal účinok článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES zachovať na 
účely existujúcich základných aktov, v 
ktorých sa na tento článok odkazuje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri všetkých ostatných vykonávacích 
opatreniach a pri vykonávacích 
opatreniach uvedených v odseku 2, ak sa 
to považuje za vhodné, sa uplatňuje 
konzultačný postup.

3. Pri všetkých ostatných vykonávacích 
opatreniach sa uplatňuje konzultačný 
postup.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10
Úprava existujúcich základných aktov

vypúšťa sa

1. Ak sa v základných aktoch prijatých 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia stanovuje uplatňovanie 
vykonávacích právomocí Komisiou v 
súlade s rozhodnutím 1999/468/ES, 
uplatňujú sa tieto pravidlá:
(a) odkazy na článok 3 rozhodnutia 
1999/468/ES sa považujú za odkazy na 
článok 4 tohto nariadenia;
(b) odkazy na články 4 a 5 rozhodnutia 
1999/468/ES sa považujú za odkazy na 
článok 5 tohto nariadenia;
(c) odkazy na článok 6 rozhodnutia 
1999/468/ES sa považujú za odkazy na 
článok 6 tohto nariadenia;
(d) odkazy na články 7 a 8 rozhodnutia 
1999/468/ES sa považujú za odkazy na 
článok 8 tohto nariadenia.
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2. Články 3 a 7 tohto nariadenia sa 
uplatňujú na všetky existujúce výbory.

Or. en


