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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 68
Smernica 2009/138/ES
Článok 301c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európsky parlament a Rada môžu vzniesť 
námietky voči delegovanému aktu do 
dvoch mesiacov od dátumu oznámenia. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

Európsky parlament a Rada môžu vzniesť 
námietky voči delegovanému aktu do troch
mesiacov od dátumu oznámenia. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

Odôvodnenie

Lehotu na predloženie námietok treba predĺžiť, aby Parlament a Rada mali dostatok času 
na dôkladné preskúmanie navrhovaných delegovaných aktov a na zaujatie kvalifikovaného 
stanoviska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 70
Smernica 2009/138/ES
Článok 308a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ Komisia prijala delegovaný akt 
v súlade s článkom 308b ods. 1, článok 35 
ods. 5 sa neuplatňuje počas maximálneho 
obdobia 5 rokov od dátumu uvedeného 
v prvom pododseku ods. 1 článku 309.

1. Pokiaľ Komisia prijala delegovaný akt 
v súlade s článkom 308b ods. 1, článok 35 
ods. 5 sa neuplatňuje počas maximálneho 
obdobia troch rokov od dátumu uvedeného 
v prvom pododseku ods. 1 článku 309.

Odôvodnenie

Vo fáze predbežnej diskusie vyvstala otázka rozporu medzi článkami 308a ods. 1 a 308b písm. 
a) – v prvom sa stanovuje prechodné obdobie 5 rokov a v druhom obdobie 3 rokov. Podľa 
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zástupcu Komisie je správne obdobie 3 rokov. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu je odstrániť túto technickú nepresnosť.
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