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PR_CNS_Recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady stanovujúceho najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity 
v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom 
rádiologického núdzového stavu (prepracované znenie)
(KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Konzultačný postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0184),

– so zreteľom na článok 31 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C7-0137/2010),

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

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 29. júna 2010 adresovaný Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2010),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení platných textov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty;

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

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

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

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Komisia, ak si to budú vyžadovať 
okolnosti, by mala  okamžite prijať
nariadenie na použitie vopred 
stanovených najvyšších povolených 
úrovní.

(8) Komisia by mala v prípade jadrovej 
havárie alebo rádiologického núdzového 
stavu okamžite uplatňovať vopred 
stanovené najvyššie povolené úrovne 
kontaminácie.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmenené odôvodnenie s cieľom dosiahnuť súlad so zmeneným a doplneným článkom 2 
podľa návrhu spravodajcu (PDN č. 10).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Takéto najvyššie povolené hodnoty 
náležite zohľadňujú najnovšie vedecké 
poznatky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii 
v medzinárodnom merítku, a pritom 
odrážajú potrebu opätovne upokojiť
verejnosť a vyhnúť sa odchýlkam
v medzinárodnej dozornej praxi.

(8a) Tieto najvyššie povolené hodnoty 
náležite zohľadňujú najnovšie vedecké 
poznatky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii 
v medzinárodnom meradle, a pritom 
odrážajú potrebu obnoviť dôveru verejnosti
a zabrániť rozdielom v medzinárodnej 
dozornej praxi.

Or. en

(Pozri znenie odôvodnenia 10 v pôvodnom texte, ktoré je mierne pozmenené - tučnou 
kurzívou)

Odôvodnenie

Týmto PDN sa mení štruktúra a mierne pozmeňuje odôvodnenie č. 10, pretože súvisí s 
najvyššími povolenými úrovňami a priamo je prepojené s odôvodnením č. 8. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o 
prispôsobenie najvyšších povolených 
úrovní rádioaktívnej kontaminácie 
potravín a krmív (prílohy I a III) a 
zoznamu menej významných potravín 
(príloha II) technickému pokroku. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočnila 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie vložené v súlade s PDN č. 15 a následnými PDN, ktorými sa pozmeňuje článok 
5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Na základe prístupných aktuálnych 
údajov v oblasti ochrany voči radiácii boli 
vytvorené odvodené referenčné hodnoty 
a tieto hodnoty  sa môžu použiť ako 
základňa pre pevné stanovenie najvyšších 
povolených hodnôt rádioaktívneho 
zamorenia, ktoré sa majú použiť ihneď 
po jadrovej havárii alebo inom prípade 
rádiologického havarijného stavu, ktorý 
pravdepodobne povedie alebo viedol 
k značnému rádioaktívnemu zamoreniu 
potravín a krmiva.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že toto odôvodnenie je nejasné (čo sú „odvodené referenčné 
hodnoty“) a nezodpovedá tomu, ako Komisia uplatňuje najvyššie úrovne v platnom článku 2 a 
v jeho zmenenej a doplnenej verzii (PDN č. 10 spravodajcu k článku 2 ods. 1). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Takéto najvyššie povolené hodnoty 
náležite zohľadňujú najnovšie vedecké 
poznatky, ktoré sú v súčasnosti 
k dispozícii v medzinárodnom merítku, 
a pritom odrážajú potrebu opätovne 
upokojiť verejnosť a vyhnúť sa 
odchýlkam v medzinárodnej dozornej 
praxi.

vypúšťa sa

Or. en

(Mierne pozmenené znenie pôvodného odôvodnenia č. 10 sa mení na odôvodnenie č. 8a nové)

Odôvodnenie

Pozri rovnaké odôvodnenie k PDN č. 2 spravodajcu týkajúce sa odôvodnenia 8a (nového), má 
len zmenenú štruktúru, aby sa dalo priamo spojiť s odôvodnením č. 8.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Je však potrebné prihliadať 
na konkrétne podmienky uplatňovania, 
a teda vytvoriť postup umožňujúci rýchle 
prispôsobenie týchto vopred stanovených 
hodnôt pre najvyššie povolené úrovne 
na príslušné okolnosti akejkoľvek 
konkrétnej jadrovej havárie alebo iného 

vypúšťa sa
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rádiologického havarijného stavu, ktorý 
pravdepodobne bude viesť alebo viedol 
k značnému rádioaktívnemu zamoreniu 
potravín a krmiva.

Or. en

Odôvodnenie

„Postup umožňujúci rýchle prispôsobenie týchto vopred stanovených hodnôt“ sa týka postupu 
stanoveného v článku 3, ktorý spravodajca navrhuje vypustiť (pozri PDN č. 13 spravodajcu k 
článku 3). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Nariadenie na použitie najvyšších 
povolených úrovní by tiež malo zachovať
jednotu vnútorného  trhu a zabrániť
výkyvom na trhu v rámci Únie  .

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V PDN k článku 2 chce spravodajca vypustiť spojenie „nariadenie na použitie“, ktoré z 
právneho hľadiska nie je presné (pozri odôvodneniu k PDN k článku 2 ods. 1). 

Rozhodnutie ako také navyše nebude mať vplyv na jednotu vnútorného trhu alebo narušenie 
obchodu, ak sa budú uplatňovať úrovne stanovené v základnom nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Na podporu prijatia najvyšších 
povolených hodnôt by mali byť 
poskytnuté postupy umožňujúce 
konzultovať s odborníkmi, najmä skupiny 

vypúšťa sa
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odborníkov uvedenej v článku 31 Zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto postupy sú teraz jasne opísané v zmenenom a doplnenom článku 5 a článkoch 5a až 5c, 
ktoré stanovujú povinnosť konzultovať s odborníkmi v súlade s článkom 31 zmluvy. 
Zodpovedajúce odôvodnenie 8b (nové) upravuje konzultácie s odborníkmi v dostatočnej miere 
a odkazuje na vhodný právny postup, pokiaľ ide o „prispôsobenie úrovní“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je vhodné vyhradiť Rade právo 
priamo vykonávať právomoc na prijatie 
nariadenia s cieľom včasného schválenia 
navrhovaného Komisiou v prvom mesiaci 
po jadrovej havárii alebo rádiologickom 
havarijnom stave. Príslušný návrh na 
úpravu alebo potvrdenie ustanovení 
nariadenia prijatého Komisiou, najmä o 
stanovení maximálnych povolených 
hodnôt rádioaktívnej kontaminácie, by
mali byť založené na článku 31 zmluvy, so 
zreteľom na ochranu zdravia 
obyvateľstva. Tým nie je dotknutá 
možnosť, že sa v dlhodobom horizonte po 
havárii alebo rádiologickom havarijnom 
stave použijú iné právne nástroje alebo 
iný právny základ na účely kontroly 
potravín alebo krmív uvádzaných na trh.

vypúšťa sa

Or. en

(Druhá a tretia veta odôvodnenia sa v mierne pozmenenej forme opakuje v dôvodovej správe 
bod ii) posúdenie) 

Odôvodnenie

Podľa názoru spravodajcu toto odôvodnenie jasne neodôvodňuje potrebu vyhradiť 
vykonávacie právomoci Rade prostredníctvom článku 3, pokiaľ ide o kontext, charakter a 
obsah základného aktu, ktorý sa má vykonávať. Spravodajca ďalej nie je presvedčený o 
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pridanej hodnote tohto dvojstupňového prístupu, pri ktorom môže Rada na konci potvrdzovať 
alebo upravovať rozhodnutia Komisie, ktorá by mala byť v obvyklých podmienkach jediným 
výkonným orgánom. (Pozri aj odôvodnenie k PDN č. 13, ktoré predložil spravodajca).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade, že Komisia obdrží —
konkrétne buď podľa prípravných opatrení 
Európskeho Spoločenstva pre atómovú 
energiu  pre včasnú výmenu informácií 
v prípade rádiologického havarijného stavu 
alebo na základe Dohody MAAE 
z 26. septembra 1986 o včasnom 
oznamovaní jadrovej havárie — oficiálnu 
informáciu o haváriách alebo iných 
prípadoch rádiologického havarijného
stavu, dokazujúcich, že najvyššie povolené 
hodnoty pre potraviny stanovené  v prílohe 
I alebo najvyššie povolené hodnoty pre 
krmivo stanovené v prílohe III budú 
pravdepodobne dosiahnuté alebo boli 
dosiahnuté, okamžite prijme, ak si to 
okolnosti budú vyžadovať, nariadenie 
na použitie týchto najvyšších povolených 
úrovní.

1. V prípade, že Komisia získa —
konkrétne buď podľa prípravných opatrení 
Európskeho Spoločenstva pre atómovú 
energiu  pre včasnú výmenu informácií 
v prípade rádiologického núdzového stavu 
alebo na základe Dohody MAAE 
z 26. septembra 1986 o včasnom 
oznamovaní jadrovej havárie — oficiálne 
informácie o haváriách alebo iných 
prípadoch rádiologického núdzového stavu, 
ktoré potvrdzujú, že najvyššie povolené 
hodnoty pre potraviny stanovené  v prílohe 
I alebo najvyššie povolené hodnoty pre 
krmivo stanovené v prílohe III budú 
pravdepodobne dosiahnuté alebo boli 
dosiahnuté, okamžite prijme rozhodnutie, 
ktorým sa v prípade  jadrovej havárie 
alebo rádiologického núdzového stavu 
uplatňujú tieto najvyššie povolené úrovne.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatňovanie najvyšších povolených úrovní kontaminácie v konkrétnej situácii jasne 
predstavuje vykonávaciu právomoc, ktorú by mala mať Komisia v súlade s článkom 291 
ZFEÚ (uplatňuje sa odkazom na článok 106a Zmluvy o Euratome).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Obdobie platnosti každého nariadenia 2. Komisia stanoví obdobie, v priebehu 
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v zmysle odseku 1 má byť čo najkratšie 
a nemá prekročiť tri mesiace s výhradou 
ustanovení článku 3 ods. 4.

ktorého by sa mali používať úrovne 
uplatňované v prípade jadrovej havárie 
alebo rádiologického núdzového stavu. 
Toto obdobie neprekročí tri mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Na účely tohto článku Komisia 
konzultuje s odborníkmi, ktorí tvoria 
skupinu odborníkov uvedenú v článku 31 
zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3 vypúšťa sa
1. Po konzultácii s odborníkmi, ktorá 
zahŕňa skupinu odborníkov uvedenú v 
článku 31 zmluvy, ďalej len „skupina 
odborníkov“ , predloží Komisia Rade 
návrh nariadenia na prispôsobenie alebo 
potvrdenie ustanovení nariadenia 
uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto 
nariadenia  do jedného mesiaca od jeho 
prijatia.
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2. Pri predložení návrhu nariadenia 
uvedeného v odseku 1 vezme Komisia do 
úvahy základné normy stanovené v súlade 
s článkami 30 a  31 Zmluvy, vrátane 
zásady, že všetky ožiarenia musia byť také 
nízke, ako je rozumné dosiahnuť so 
zreteľom na hľadisko ochrany zdravia 
obyvateľstva a hospodárske, 
a spoločenské faktory.
3. Rada prijme kvalifikovanou väčšinou 
rozhodnutie o návrhu nariadenia 
uvedeného v odsekoch 1 a 2 v lehote 
stanovenej v článku 2 ods. 2
4. V prípade, že Rada nerozhodne v tejto 
lehote, budú sa úrovne stanovené 
v prílohách I a III  naďalej používať do 
času, keď Rada prijme rozhodnutie alebo 
keď Komisia vezme späť svoj návrh 
z dôvodu, že podmienky stanovené 
v článku 2 ods. 1 už neplatia.

Or. en

(Odôvodnenie obsahuje mierne pozmenený text v porovnaní s dôvodovou správou bodom ii) 
posúdenie)

Odôvodnenie

Režim, ktorý stanovuje tento článok a podľa ktorého môže Rada prijať nariadenie „na úpravu 
alebo potvrdenie ustanovení“ „ad hoc“ nariadenia Komisie, sa javí ako nepotrebný a môže 
predstavovať zdroj právnej neistoty. Zdá sa, že tieto opatrenia Rady možno kvalifikovať ako 
„vykonávacie akty“ platného nariadenia. Takúto právomoc však možno preniesť na Radu 
podľa článku 291 ZFEÚ (uplatňuje sa odkazom na článok 106a Zmluvy o Euratome) len v 
„riadne odôvodnených prípadoch“, pretože túto právomoc má obvykle Komisia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4 vypúšťa sa
Obdobie platnosti každého nariadenia 
v zmysle článku 3 musí byť obmedzené. 
Toto obdobie sa môže upraviť 
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na požiadanie členského štátu alebo 
z iniciatívy Komisie v súlade s postupom 
stanoveným v článku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustené ako následok navrhnutého vypustenia článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Aby sa zabezpečilo, že najvyššie 
povolené úrovne stanovené v prílohách I 
a III zohľadňujú nové dostupné vedecké 
informácie, Komisia z času na čas zistí 
stanovisko odborníkov, najmä skupiny 
odborníkov.

1. Komisia prispôsobí prílohy I, II a III 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom 5a a za podmienok 
stanovených v článkoch 5b a 5c s cieľom 
zohľadniť nové dostupné vedecké 
informácie.

2. Na požiadanie členského štátu alebo 
Komisie sa môžu najvyššie povolené 
hodnoty stanovené v prílohách I a III
upraviť alebo doplniť na základe návrhu, 
ktorý Komisia predloží Rade v súlade 
s postupom stanoveným v článku 31 
zmluvy. 3954/87

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje možnosť revidovať a dopĺňať prílohy. Je to jasný prípad, ktorý 
opodstatňuje potrebu delegovaného aktu. Podľa článku 290 ZFEÚ (uplatňuje sa odkazom na 
článok 106a Zmluvy o Euratome) môže legislatívny akt preniesť na Komisiu právomoc 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité 
nepodstatné prvky legislatívneho aktu.  Konkrétnym účelom revízie príloh je prispôsobenie 
technickému pokroku a takéto prispôsobenie je najbežnejším dôvodom využívania 
delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Vykonávanie delegovania právomocí

1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od [dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia predloží správu 
týkajúcu sa delegovaných právomocí 
najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia s výnimkou 
prípadov, keď ho Rada v súlade s 
článkom 5b odvolá.
2. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
3. Právomoc prijímať delegované akty, 
udelená Komisii, podlieha podmienkam 
stanoveným v článkoch 5b a 5c.

Or. en

(Pozri znenie, ktoré sa prijalo v nariadení č. 438/2010 o spoločenských zvieratách, Ú. v. EÚ L 
132, 29.5.2010, s. 3-10, a v smernici 2010/30 EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov 

energeticky významnými výrobkami, Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1-12.)

Odôvodnenie

Znenie článkov 5a, 5b a 5c je totožné so znením právnych aktov (napr. nariadenia o 
spoločenských zvieratách, smernice o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky 
významnými výrobkami), ktoré sa prijali nedávno a ktoré stanovujú prijímanie delegovaných 
aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5b
Odvolanie delegovania právomocí

1. Delegovanie právomocí uvedené v 
článku 5 môže Rada odvolať.
2. Ak Rada začala vnútorný postup s 
cieľom rozhodnúť, či delegovanie 
právomocí odvolať, vyvinie úsilie na účely 
informovania Európskeho parlamentu a 
Komisie v primeranom čase pred prijatím 
konečného rozhodnutia, pričom uvedie 
delegované právomoci, ktorých by sa 
odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody 
odvolania.
3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie v ňom uvedených právomocí. 
Účinnosť nadobúda ihneď alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť už 
účinných delegovaných aktov. Uverejní sa 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 16 spravodajcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 5c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5c
Námietky voči delegovaným aktom

1. Rada môže voči delegovanému aktu 
vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov 
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odo dňa oznámenia.
Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o 
dva mesiace.
2. Ak do uplynutia uvedenej lehoty Rada 
nevzniesla námietky voči delegovanému 
aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie a nadobudne 
účinnosť dňom v ňom uvedeným.
Delegovaný akt sa môže uverejniť v 
Úradnom vestníku Európskej únie 
a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
uvedenej lehoty, ak Rada informovala 
Komisiu a Európsky parlament o tom, že 
nemá v úmysle vzniesť námietky.
3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť 
v prípade, ak Rada voči nemu vznesie 
námietky. Rada uvedie dôvody ich 
vznesenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 16 spravodajcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8 vypúšťa sa
Vykonávacie pravidlá tohto nariadenia a 
prispôsobenie  zoznamu menej 
významných potravín spolu s najvyššími 
povolenými úrovňami rádioaktívnej 
kontaminácie, ktoré majú pre ne platiť, 
ako je stanovené v prílohe II a najvyšších 
povolených  hodnôt pre krmivá 
stanovených v prílohe III sa prijmú  v 
súlade s postupom uvedeným  v článku 
195 ods. 2  nariadenia Rady  (ES) 
č.  1234/2007 , ktoré sa použije 
analogicky. Na tento účel Komisii 
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pomáha  výbor ad hoc. 

Or. en

Odôvodnenie

Článok 8 bol spojený s článkom 5, pretože sa oba vzťahujú na revíziu maximálnej úrovne 
(prílohy I a III) a/alebo prispôsobenie prílohy II, čo sa dá uskutočniť spoločne 
prostredníctvom prenesenia právomocí na Komisiu (delegované akty).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha I – poznámka pod čiarou 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Potraviny pre kojencov sú definované ako 
potraviny určené pre výživu kojencov
v priebehu prvých štyroch až šiestich 
mesiacov života, ktoré sami o sebe spĺňajú 
nutričné požiadavky pre túto kategóriu
osôb a ktoré sú do maloobchodu dodávané 
v jednoznačne určených obaloch 
označených ako „prípravky pre dojčatá“.

Potraviny pre dojčatá sú definované ako 
potraviny určené na výživu dojčiat
mladších než dvanásť mesiacov, ktoré 
samy o sebe spĺňajú nutričné požiadavky 
tejto kategórie osôb a ktoré sú do 
maloobchodu dodávané v jednoznačne 
určených obaloch označených ako 
„prípravky pre dojčatá“.

Or. en

Odôvodnenie

Na účely vymedzenia potravín na určité nutričné využitie, ktoré vyhovujú konkrétnym 
potrebám dojčiat, pozri vymedzenie „dojčaťa“ v článku 2 písm. a) smernice Komisie 
2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej 
potrave určených pre dojčatá a malé deti (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16 – 35) a v článku 2 
písm. a) smernice Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive 
a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (Ú. v. EÚ L 401, 
30.12.2006, s. 1 – 33).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Charakteristika návrhu:

V súlade s článkom 87 rokovacieho poriadku Parlamentu bol výbor ITRE požiadaný o 
konzultáciu týkajúcu sa uvedeného návrhu nariadenia Rady podľa Zmluvy o Euratome.

Účelom návrhu je predovšetkým kodifikácia nezmenených ustanovení troch nariadení, ktoré 
sa prijali v období rokov 1987 až 1990, a stanovenie úrovne rádioaktívnej kontaminácie v 
prípade rádiologického núdzového stavu. Začlenenie nového odôvodnenia (odôvodnenie č. 
15), ktoré odôvodňuje potrebu existujúceho článku (článok 3 ods. 3), ktorý vyhradzuje 
vykonávacie právomoci Rade, je zásadnou zmenou, ktorá opodstatňuje využitie postupu 
prepracovania.

V súlade s článkom 87 sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k prepracovanému návrhu 
prípustné len vtedy, ak sa týkajú tých častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny, a Výbor pre právne 
veci (ďalej len JURI) predbežne overil, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu.
Výbor JURI potvrdil listom z 29. júna, že uskutočnil technickú kontrolu adekvátnosti 
legislatívneho postupu prepracovania, čo umožnilo spravodajcovi výboru ITRE pristúpiť k 
preskúmaniu podstaty návrhu.

Posúdenie spravodajcu:
i) Obsah návrhu:

Týmto odôvodnením sa v prepracovanom návrhu poskytuje ex-post odôvodnenie ustanovení, 
ktoré sa nemenia (ako sú zakomponované v nariadení z roku 1987 a následných zmenených a 
doplnených verziách). 
Obsahom nariadenia je mechanizmus dvojstupňového prístupu v prípade rádiologického 
núdzového stavu alebo jadrovej havárie, ktorý zahŕňa: 
– bezprostredné prijatie ad hoc nariadenia Komisie, ktorým sa majú uplatňovať najvyššie 
povolené úrovne rádioaktívnej kontaminácie stanovené v prílohe I a III tohto návrhu v 
konkrétnom prípade, definovanej oblasti a s obmedzeným obdobím účinnosti;
– návrh na úpravu alebo potvrdenie tohto ad hoc nariadenia, ktorý predloží Komisia Rade do 
jedného mesiaca od jeho prijatia. 
Účelom tohto prepracovania je presne odôvodniť právo Rady „priamo vykonávať právomoc 
na prijatie nariadenia s cieľom včasného schválenia navrhovaného Komisiou“. Využíva sa na 
to nové odôvodnenie č. 15, v ktorom sa uvádza, že toto právo „je vhodné vyhradiť Rade“.     

Prepracovaný návrh privádza spravodajcu k vysloveniu nasledujúcich otázok: 

– či postačuje toto odôvodnenie na to, aby sa Rade vyhradili vykonávacie právomoci, čo sa v 
každom prípade odchyľuje od bežného pravidla, podľa ktorého sa vykonávacie právomoci 
vyhradzujú Komisii; 
– či sú tieto vykonávacie právomoci, ktoré sa prenášajú na Radu, ako také riadne vymedzené 
a sformulované, najmä pokiaľ ide o nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy so zreteľom na 
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delegované a vykonávacie akty (články 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), ktoré 
sa uplatňujú aj na oblasti v rámci Zmluvy o Euratome (pozri článok 106a ods. 1 
konsolidovanej verzie Zmluvy o Euratome, podľa ktorej sa články 285 až 304 ZFEÚ 
uplatňujú na Zmluvu o Euratome). 

ii) Posúdenie:
Spravodajca sa domnieva, že odôvodnenie č. 15, ktoré je jedinou časťou návrhu obsahujúcou 
zmeny, nemožno oddeliť od článku, na ktorý odkazuje. Preto by mal spravodajca posúdiť 
platnosť článku 3 a následne aj mechanizmu, ktorý vyplýva z právomocí, ktoré sa Rade 
udeľujú prostredníctvom nasledujúcich článkov návrhu.

Okrem postupu prepracovania je preto potrebné posúdiť aj konzistentnosť celého nariadenia. 
Z tohto hľadiska považuje spravodajca mechanizmus – ktorý pozostáva z bezprostredného 
prijatia ad hoc nariadenia, ktorým sa uplatňujú najvyššie povolené úrovne kontaminácie v 
prípade rádiologického núdzového stavu, ako sa stanovuje v platnom nariadení, a to priamo 
Radou, ak je to možné – za značne sporný. 
Spravodajca by chcel vyjadriť tieto výhrady:  

 opatrenia, ktoré boli vymedzené v súvislosti so situáciou po katastrofe v Černobyle, 
by bolo potrebné zosúladiť so súčasným režimom vykonávacích právomocí

Ad hoc nariadenie, ktoré by prijala Komisia podľa článku 2 tohto návrhu, je vymedzené 
veľmi nejasne. Takto sa na Komisiu prenesie právo bezprostredne prijímať vhodné opatrenia, 
ktoré sú „vykonávacími“ opatreniami v rámci základného aktu v zmysle článku 291 ZFEÚ. 
I keď spravodajca nepopiera potrebu, aby Komisia prijímala takéto opatrenia, domnieva sa, 
že ich režim by mal byť jasne stanovený v súlade s článkom 291, a rovnako aj spôsoby ich 
preskúmania. 

Postup stanovený v článku 3, podľa ktorého môže Rada prijať nariadenie „na prispôsobenie 
alebo potvrdenie ustanovení“ ad hoc nariadenia, je nejasný. Tu sa opäť javí, že tieto opatrenia 
Rady možno kvalifikovať ako vykonávacie akty v súvislosti s platným nariadením. Takúto 
právomoc je však možné zveriť Rade len v „riadne odôvodnených prípadoch“, pretože túto 
právomoc má obvykle Komisia1.
Podľa názoru spravodajcu tento návrh jasne neodôvodňuje potrebu vyhradiť vykonávacie 
právomoci Rade, pokiaľ ide o kontext, charakter a obsah základného aktu, ktorý sa má 
vykonávať. Spravodajca ďalej nie je presvedčený o pridanej hodnote tohto dvojstupňového 
prístupu, pri ktorom môže Rada na konci potvrdzovať alebo upravovať rozhodnutia Komisie, 
ktorá by mala byť za normálnych okolností jediným výkonným orgánom.   

 najvyššie povolené úrovne stanovené v tomto návrhu (príloha I a III) sú samy o sebe 
právne nejasné

Podľa článku 5 ods. 1 možno tieto úrovne „upraviť alebo doplniť“ „na požiadanie členského 
štátu alebo Komisie“. Ide vlastne o doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov 

                                               
1 Článok 291 ods. 2 Zmluvy o ES znie: „Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných 
aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležito odôvodnených 
prípadoch a v prípadoch ustanovených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej únii, Rade.“
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právneho aktu, čo by malo byť v súlade so systémom delegovaných aktov podľa článku 290 
ZFEÚ. Tu by mala mať právo iniciatívy len Komisia. Každou iniciatívou zo strany členského 
štátu by sa jasne porušovali pravidlá zmluvy. 
Ak by sa kodifikovali platné nariadenia prijaté v deväťdesiatych rokoch, návrh by naďalej 
používal zastarané výrazy, pozri vymedzenie „potravín pre kojencov“ v prílohe I.  

Odporúčania:
I keď sa pri tomto návrhu používa postup prepracovania, spravodajca odporúča, aby výbor 
ITRE podstatne prepracoval návrh, nielen túto jednu sivú zónu, a aby zaručil právnu istotu a 
konzistentnosť znenia.  

Spravodajca by chcel preto navrhnúť rozsiahlejšie zmeny a doplnenia kodifikovaných častí 
návrhu, ktorých cieľom by malo byť: 

– zracionalizovať postup v prípade jadrovej havárie tým, že sa úloha dohľadu zverí 
Komisii a vyjasní sa systém jej aktov (prijatie, revízia) Spravodajca by chcel preto navrhnúť, 
aby mala Komisia právomoc:
i) okamžite uplatňovať najvyššie povolené úrovne rádioaktívnej kontaminácie uvedené v 
prílohách (pozri zmenený a doplnený článok 2);  
ii) prijímať „delegované akty“ s cieľom prispôsobovať a dopĺňať úrovne kontaminácie a 
zoznam menej významných potravín a krmív so zreteľom na najnovší technický pokrok (pozri 
zmenený a doplnený článok 5 a následný postup uvedený v článkoch 5a až 5c).      

– slúžiť záujmom občanov lepším riadením situácie po havárii tým, že sa obmedzí 
zasahovanie členských štátov a ich manévrovací priestor:
i) keďže na jednej strane sa postup potvrdzovania alebo prispôsobovania uplatňovania 
najvyšších povolených úrovní javí ako nepotrebný a môže predstavovať zdroj právnej neistoty, 
spravodajca navrhuje odstránenie tejto úrovne zasahovania (článok 3 a článok 4);
ii) na druhej strane, iniciatívy členských štátov týkajúce sa revízie alebo doplnenia úrovní 
kontaminácie (články 5 a 8) a pravidiel týkajúcich sa vykonávania nariadenia (článok 8) sa 
usmerňujú delegovanými, resp. vykonávacími aktmi (zmenený a doplnený článok 2 a zmenený 
a doplnený článok 5).       

– zabezpečiť právnu istotu celého návrhu prostredníctvom:
i) zosúladenia zastaraných postupov – komitologických postupov v rámci Zmluvy o Euratome
– ktoré sa majú kodifikovať na základe tohto návrhu, s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy;
ii) prípadnej aktualizácie vymedzení. 

Pokiaľ ide o procedurálne otázky, znamenalo by to, že spravodajca by mal pred hlasovaním o 
návrhu správy informovať Radu a Komisiu o zásadných zmenách, ktoré navrhuje, ako je to 
stanovené v článku 87.
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 4. júna 2010

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh nariadenia Rady stanovujúceho najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity 
v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom 
rádiologického núdzového stavu (prepracované znenie)
KOM(2010)0184 z 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, poradná pracovná 
skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
na svojej schôdzi 6. mája 2010 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní návrhu smernice Rady o prepracovaní nariadenia Rady (Euratom) č. 3954/87 
z 22. decembra 1987 stanovujúceho najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách 
a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového 
stavu, nariadenia Komisie (Euratom) č. 944/89 z 12. apríla 1989, ktorým sa stanovujú 
najvyššie povolené úrovne rádioaktívnej kontaminácie v menej významných potravinách po 
jadrovej havárii alebo po akomkoľvek inom prípade rádiologickej havarijnej situácie, a 
nariadenia Komisie (Euratom) č. 770/90 z 29. marca 1990, ktorým sa stanovujú najvyššie 
povolené úrovne rádioaktivity v krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným 
prípadom rádiologického núdzového stavu, na tejto schôdzi1 poradná pracovná skupina 
jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje nijaké podstatné zmeny a doplnenia okrem 
tých, ktoré sú vyznačené v návrhu alebo v tomto stanovisku. Konzultačná pracovná skupina 
takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu 
spolu s podstatnými zmenami a doplneniami, predmetom návrhu je iba priama kodifikácia 
platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA

                                               
1 Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú verziu návrhu. Pri práci 
vychádzala z verzie v anglickom jazyku, ktorá je hlavnou jazykovou verziou predmetného textu.
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právny poradca právny poradca generálny riaditeľ


