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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že delegovanie právomocí na Komisiu nie je len technickou záležitosťou, 
ale môže zahŕňať aj politicky citlivé otázky, ktoré sú pre občanov a spotrebiteľov v EÚ 
veľmi dôležité, a to vrátane povoľovania zdravotných a výživových tvrdení, prídavných 
látok v potravinách a aktívnych chemických látok, označovania potravín, vymedzenia 
nápojov a potravín a fungovania systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS);

2. zdôrazňuje, že pre delegovanie právomocí sa môže Parlament rozhodnúť z titulu svojej 
funkcie spoluzákonodarcu a že túto možnosť by mal využívať s rozvahou v závislosti 
od jednotlivých prípadov a s ohľadom na potrebu chrániť svoje výsady a zabezpečiť 
transparentnosť pri tvorbe právnych predpisov EÚ; 

3. domnieva sa, že v súvislosti so zosúladením legislatívnych aktov v nadväznosti na 
nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy by sa opatrenia, ktoré pôvodne podliehali 
regulačnému postupu s kontrolou, mali stať skôr delegovanými ako vykonávacími aktmi, 
a to s výnimkou osobitne opodstatnených prípadov;

4. domnieva sa, že s cieľom posilniť pozíciu svojich spravodajcov pri legislatívnych 
rokovaniach by sa mal častejšie uplatňovať článok 37a rokovacieho poriadku; zdôrazňuje, 
že je na plnom uvážení zákonodarcu rozhodnúť o tom, ktoré z nepodstatných prvkov 
základného aktu sa majú regulovať prostredníctvom delegovania právomocí na Komisiu 
a ktoré majú byť naďalej regulované na legislatívnej úrovni; domnieva sa, že politicky 
dôležité prvky, ako sú zoznamy alebo registre Únie týkajúce sa produktov či látok by mali 
zostať neoddeliteľnou súčasťou základného aktu – v náležitých prípadoch v podobe 
príloh; zdôrazňuje, že v záujme právnej istoty sa treba vyvarovať vypracúvania 
samostatných zoznamov;

5. zastáva názor, že súčasná metóda Komisie, pokiaľ ide o postupovanie a uchovávanie 
delegovaných aktov, programov a dokumentov týkajúcich sa prípravných schôdzí je 
rozvinutá menej kvalitne ako u vykonávacích aktov a nie je vhodným mechanizmom 
v zmysle Spoločnej dohody o delegovaných aktoch; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
zabezpečila aspoň takú mieru informácií a transparentnosti ako v prípade existujúceho 
komitologického registra;

6. zastáva názor, že súčasné ustanovenia týkajúce sa jeho dohľadu nad vykonávacími aktmi 
sú nepostačujúce a nemali by sa obmedzovať len na návrhy aktov; žiada, aby sa článok 11 
nariadenia o vykonávacích aktoch zmenil tak, aby mal Parlament (v zásade a s výnimkou 
aktov prijatých z dôvodu naliehavosti) právo na preskúmanie vykonávacieho aktu 
v období jedného mesiaca po jeho prijatí. 


