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Vec: Stanovisko vypracované podľa článku 37a rokovacieho poriadku o používaní 
delegovaných aktov v kontexte kontroly Parlamentu zmeny a doplnenia 
smernice 2006/66/ES (uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, 
ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických 
nástrojoch) COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Vážený pán predseda,

listom z 3. decembra 2012 ste požiadali Výbor pre právne veci, podľa článku 37a 
Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, o stanovisko k uvedenému návrhu, ktorým sa 
delegujú legislatívne právomoci na Komisiu v súlade s článkom 290 ZFEÚ, a k ustanoveniam 
udeľujúcim Komisii vykonávacie právomoci v súlade s článkom 291 ZFEÚ. 

So zreteľom na prípravu návrhu správy vo výbore ENVI a prístup k návrhu v Rade, ktoré 
navrhujú nahradiť ustanovenia návrhu, ktoré sa týkajú prijímania delegovaných aktov, 
ustanoveniami o prijímaní vykonávacích aktov, žiadate Výbor pre právne veci o posúdenie 
návrhu Komisie, najmä pokiaľ ide o ciele, obsah, rozsah a dĺžku trvania delegovania 
a podmienky, ktorým podlieha.  

I – Kontext
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Hlavným účelom návrhu je zmeniť a doplniť smernicu 2006/66/ES (ďalej len „smernica 
o batériách“) s cieľom rozšíriť zákaz uvádzania na trh batérií a akumulátorov obsahujúcich 
kadmium na bezšnúrové elektrické nástroje, ale návrh má tiež zladiť s článkami 290 a 291 
ZFEÚ1 tie ustanovenia smernice o batériách, ktoré sa týkajú dnes už zrušeného 
komitologického postupu2, a ktoré boli zavedené smernicou 2008/12/ES3.

Komisia navrhla ustanovenia o delegovaných aktoch, ktoré nahradia ustanovenia 
o regulačnom postupe s kontrolou (RPK), v piatich prípadoch. Ďalej navrhla, aby sa jedno 
predchádzajúce ustanovenie o RPK a dve ustanovenia o regulačnom postupe nahradili 
ustanoveniami o vykonávacích aktoch.

V kompromisnom texte predsedníctva Rady bolo navrhnuté, že len jedno ustanovenie, ktoré 
doteraz ustanovovalo RPK, by sa malo nahradiť ustanovením ustanovujúcim delegované akty, 
pričom ostatných sedem uvedených ustanovení by malo ustanovovať vykonávacie akty. 

II – Kontext delegovaných a vykonávacích aktov

Pracovná skupina pre zjednodušenie Európskeho konventu o budúcnosti Európy odporučila 
vo svojej konečnej správe, že hierarchia právnych predpisov Spoločenstva by sa mala 
objasniť čo najpodrobnejším vymedzením vecí spadajúcich do legislatívnej oblasti 
a doplnením novej kategórie právnych predpisov4:

„V súčasnosti neexistuje mechanizmus, ktorý by zákonodarcovi 
umožnil delegovať technické aspekty alebo detaily právneho 
predpisu a zároveň si zachovať kontrolu tohto delegovania.
Zákonodarca musí preto buď prijať veľmi podrobné ustanovenia, 
alebo poveriť Komisiu technickejšími alebo podrobnejšími 
aspektmi právneho predpisu, akoby to boli vykonávacie 
ustanovenia podliehajúce kontrole členských štátov v súlade
s ustanoveniami článku 202 Zmluvy o ES.“

Skupina preto navrhla zaviesť tzv. delegované akty, ktoré by upresňovali podrobnosti alebo 
by menili a doplňovali niektoré prvky legislatívneho aktu na základe právomoci, ktorú 
vymedzí zákonodarca, a tzv. vykonávacie akty, ktorými by sa vykonávali legislatívne akty. 
V prípade delegovaných aktov by zákonodarca rozhodoval, či a v akom rozsahu je potrebné 
prijať na úrovni Únie akty, ktorými sa vykonávajú legislatívne akty a/alebo delegované akty, 

                                               
1 Zatiaľ čo článok 290 ZFEÚ je samovykonávací, pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa článku 291 ZFEÚ sú 
stanovené v nariadení (EÚ) č. 182/2011 Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 2011, ktoré ustanovuje 
pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad 
vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. L 55, 28.2.2011, s. 13).
2 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), zmenené a doplnené rozhodnutím 
2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s.  11).
3 Smernica 2008/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2006/66/ES (Ú. v. ES L 76, 19. 3. 2008, s. 39).
4 Pracovná skupina o zjednodušení, konečná správa z 29. novembra 2002, s. 8 – 12.
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a v prípade, ak je to potrebné, mechanizmus postupu vo výbore (článok 202 Zmluvy o ES), 
ktorý by mal sprevádzať prijímanie takýchto aktov. Skupina preto definovala legislatívne 
akty ako priamo prijaté na základe zmluvy a obsahujúce podstatné prvky a základné politické 
voľby v určitej oblasti. Delegované právomoci by siahali od pravidiel týkajúcich sa 
technických a podrobných prvkov rozvíjajúcich legislatívny akt po následnú zmenu 
a doplnenie určitých aspektov samotného legislatívneho aktu. Skupina sa však domnievala, 
že ak by sa rozhodlo vytvoriť novú kategóriu delegovaných aktov, mohlo by byť možné 
zjednodušiť určité postupy vo výboroch , ale zdôraznila, že akákoľvek zmena by nebola 
ustanovená priamo v zmluve, ale v sekundárnych právnych predpisoch.

Výsledkom týchto podnetov boli návrhy ustanovení v návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu 
o delegovaných a vykonávacích aktoch. Ustanovenia sa nakoniec takmer nedotknuté dostali 
do Lisabonskej zmluvy: Články 290 a 291 ZFEÚ.

V článku 290 ZFEÚ sa ustanovuje (doplnené zvýraznenie):
„1. Legislatívny akt môže na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa 
dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho 
aktu.
Ciele, obsah, rozsah a trvanie delegovania právomoci sú výslovne 
vymedzené v legislatívnych aktoch. Základné otázky určitej oblasti 
sú vyhradené legislatívnemu aktu, a preto nemôžu byť predmetom 
delegovania právomoci.
2. Legislatívne akty výslovne ustanovujú podmienky, ktorým 
delegovanie podlieha, a ktoré môžu byť takéto:
(a) Európsky parlament alebo Rada sa môžu rozhodnúť odvolať 
delegovanie;
(b) delegovaný právny akt môže nadobudnúť účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky 
v lehote stanovenej legislatívnym aktom.
Na účely písmen a) a b) sa Európsky parlament uznáša väčšinou 
svojich členov a Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.
3. V názve delegovaných aktov sa uvádza slovo „delegovaná“ 
alebo „delegované“.

V článku 291 ZFEÚ sa ustanovuje (doplnené zvýraznenie):
„1. Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva 
potrebné na vykonanie právne záväzných aktov Únie.
2. Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne 
záväzných aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci 
Komisii alebo v osobitných, náležite odôvodnených prípadoch a
v prípadoch ustanovených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej 
únii Rade.
3. Na účely odseku 2 Európsky parlament a Rada v súlade 
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s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení 
vopred upravia pravidlá a všeobecné zásady kontrolného 
mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad 
vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie.
4. V názve vykonávacích aktov sa uvádza slovo „vykonávacia“ 
alebo „vykonávacie“.

Malo by sa uviesť, že na rozdiel od prístupu článku 291 ZFEÚ o vykonávacích opatreniach 
článok 290 ZFEÚ neobsahuje právny základ prijatia horizontálneho aktu – nariadenie 
o vykonávacích aktoch citované pre článok 291 ZFEÚ – ustanovujúci pravidlá a všeobecné 
zásady delegovania právomocí. Tieto podmienky sa preto musia ustanoviť v každom 
jednotlivom základnom akte.

Vyhlásenie č. 39 k ZFEÚ o finančných službách má toto znenie: 
„Vyhlásenie k článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Konferencia berie na vedomie zámer Komisie pokračovať 
v poradách s odborníkmi, ktorých vymenovali členské štáty, pri 
vypracovávaní návrhov delegovaných aktov v oblasti finančných 
služieb v súlade so zaužívanou praxou.“

Pri príprave na praktické vykonávanie článku 290 ZFEÚ prijal Výbor pre právne veci 23. 
marca 2010 nelegislatívnu iniciatívnu správu o právomoci legislatívneho delegovania, 
spravodajcom bol József Szájer1.  Toto sú úryvky z dôvodovej správy správy, ktoré 
ustanovujú základ rozlišovania medzi delegovanými a vykonávacími aktmi:

„Kontrola právomoci delegovanej zákonodarcom by mala logicky 
ostať jeho doménou. Navyše akákoľvek iná forma kontroly 
ktoroukoľvek inou stranou ako zákonodarcom by sama o sebe bola 
v rozpore s článkom 290 ZFEÚ. Najmä členské štáty a výbory 
a fortiori zložené z expertov z členských štátov nemajú v tejto 
oblasti zohrávať žiadnu úlohu.“

[...]

Je jednoznačné, že primárnu zodpovednosť za vykonávanie práva 
Únie nesú členské štáty. Jasne to vyplýva z článku 4 ods. 3 
druhého pododseku ZEÚ (bývalý článok 10 ES – „Členské štáty 
prijmú všetky opatrenia (...), aby zabezpečili plnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo zmlúv“) a z článku 291 samotnej ZFEÚ 
(„Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva 
potrebné na vykonanie právne záväzných aktov Únie“). To platilo 
aj pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. 

                                               
1 Správa o právomoci legislatívneho delegovania (A7-0110/2010)



AL\928228SK.doc 5/12 PE506.019v02-00

SK

Avšak v prípade, že zákonodarca dospeje k názoru, že sú potrebné 
jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie, 
záväzný predpis sekundárneho práva (či už legislatívny alebo 
nelegislatívny) musí oprávniť Komisiu prijať vykonávacie 
opatrenia. Článok 291 ZFEÚ, nadväzujúci priamo 
na komitologické mechanizmy vychádzajúce z článku 202 Zmluvy 
o ES, stanovuje základ pre prijatie vykonávacích aktov Komisiou, 
pričom vykonávacie právomoci Komisie podliehajú určitej 
kontrole zo strany členských štátov1. Vzhľadom na primárnu 
zodpovednosť členských štátov za vykonávanie je prirodzené, že sú 
v článku 291 uvedené na úkor zákonodarcu. Neexistuje základný 
koncepčný rozdiel medzi predchádzajúcim systémom 
vychádzajúcim z článku 202 ES a budúcim systémom založeným na 
článku 291 ZFEÚ.

Je zrejmé, že zákonodarca je tým, kto stanovuje podmienky na 
výkon takýchto vykonávacích právomocí. Je naliehavo potrebný 
nový právny rámec pre vykonávacie akty, lebo súčasné 
rozhodnutie o komitológii je čiastočne nekompatibilné s novým 
režimom zriadeným podľa článku 291 ZFEÚ.

Uznesenie, ktoré bolo na koniec prijaté v pléne 5. mája 2010, zahŕňa tieto tri konečné 
odseky2: 

„18. nalieha na Komisiu, aby prednostne predložila legislatívne 
návrhy potrebné na prispôsobenie acquis ustanoveniam 
článkov 290 a 291 ZFEÚ; domnieva sa, pokiaľ ide o článok 
290 ZFEÚ, že toto zosúladenie by sa nemalo obmedziť len na 
tie opatrenia, ktoré v minulosti podliehali regulačnému 
postupu s kontrolou, ale malo by zahrnúť všetky príslušné 
opatrenia všeobecného rozsahu bez ohľadu na proces 
rozhodovania alebo komitologický postup, ktorý sa na ne 
vzťahoval pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy;

19. nalieha, aby sa ako hlavná priorita prispôsobilo acquis 
v oblastiach politík, ktoré si pred vstupom Lisabonskej 
zmluvy do platnosti nevyžadovali spolurozhodovanie 
Parlamentu; vyzýva, aby sa k nim pristupovalo od prípadu 
k prípadu tak, aby sa zabezpečilo, že sa ako delegované akty 
vymedzia najmä všetky vhodné opatrenia so všeobecnou 
platnosťou, ktoré sa doposiaľ prijímali na základe článkov 4 
a 5 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým 
sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 

                                               
1 Pravidlá a všeobecné zásady kontroly zo strany členských štátov má však prijať zákonodarca vo forme 

nariadení, a to v súlade s bežným legislatívnym postupom – článok 291 ods. 3 ZFEÚ.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o právomoci legislatívneho delegovania, 

P7_TA(2010)0127.
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prenesených na Komisiu;

20. domnieva sa, že v záujme plného zachovania právomocí 
zákonodarcu sa má počas uvedeného zosúlaďovania a pri 
práci s návrhmi v rámci riadneho legislatívneho postupu 
osobitná pozornosť venovať pomernému využívaniu článkov 
290 a 291 ZFEÚ a praktickým dôsledkom použitia jedného 
alebo druhého článku; trvá na tom, aby spoluzákonodarcovia 
mali právomoc rozhodnúť, že záležitosti, ktoré boli 
v minulosti prijaté v rámci regulačného postupu s kontrolou 
(RPS), môžu byť prijaté buď podľa článku 290 ZFEÚ alebo 
podľa riadneho legislatívneho postupu; “

V apríli 2011 sa Parlament, Rada a Komisia dohodli na spoločnej dohode1 o uplatňovaní 
článku 290 ZFEÚ v praxi.  V nej sa uvádzajú praktické opatrenia a dohodnuté upresnenia 
a preferencie platné pre delegovania legislatívnych právomocí. Uvádzajú sa tiež pokyny 
a vzorové znenia vymedzenia cieľov, obsahu, rozsahu a dĺžky trvania delegovania, ale nič, 
pokiaľ ide o rozlišovanie medzi delegovanými a vykonávacími aktmi.

Rokovací poriadok Parlamentu bol navyše zmenený a doplnený novým článkom 37a, ktorý 
má toto znenie: 

„Delegovanie legislatívnej právomoci

1. Pri dôkladnom skúmaní návrhu legislatívneho aktu, ktorým sa 
na Komisiu deleguje právomoc, ako je stanovené v článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, venuje Parlament osobitnú 
pozornosť cieľom, obsahu, rozsahu a trvaniu delegovania 
a podmienkam, ktorým podlieha. 

2. Gestorský výbor môže kedykoľvek požiadať výbor príslušný pre 
výklad a uplatňovanie práva Únie o stanovisko. 

3. Výbor príslušný pre výklad a uplatňovanie práva Únie sa môže 
otázkami týkajúcimi sa delegovania legislatívnej právomoci 
zaoberať aj z vlastnej iniciatívy. V takýchto prípadoch náležite 
informuje gestorský výbor. “

III. – Pozícia Parlamentu k delegovaniu legislatívnej právomoci

Vymedzenie medzi delegovanými a vykonávacími aktmi bolo predmetom sporov vo 
viacerých legislatívnych postupoch po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Rada trvá 
na používaní vykonávacích aktov, aby mohla lepšie ovplyvňovať prípravnú fázu týchto aktov 
prostredníctvom odborníkov z členských štátov, ktorí sedia v príslušných výboroch 
ustanovených v nariadení o vykonávacích aktoch. Pri príprave delegovaných aktov neexistuje 
                                               
1 Spoločná dohoda o delegovaných aktoch schválená 3. marca 2011 Konferenciou predsedov.
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žiadna formálna úloha pre národných expertov. Okrem toho, úloha, vplyv a výsady 
Parlamentu sú oveľa väčšie, pokiaľ ide o delegované akty, s možnosťou námietky voči 
navrhovanému delegovanému aktu a zrušením delegovania ako najsilnejším nástrojom, ktorý 
má k dispozícii. Pokiaľ ide o vykonávacie akty, právomoci Parlamentu sú obmedzené na 
právo na kontrolu, a Komisia môže prijať navrhovaný vykonávací akt bez ohľadu na 
akékoľvek námietky Parlamentu.

Voľba správneho nástroja má významné dôsledky nielen pre možnosť Parlamentu vykonávať 
svoje právo kontroly alebo dohľadu, ale aj pre platnosť právneho aktu samotného. Predseda 
Komisie v liste predsedovi Parlamentu zdôraznil, že vymedzenie medzi vykonávacími 
a delegovanými aktmi a nie je vecou politickej voľby, a že východiskovým bodom každej 
analýzy musia byť preto právne kritériá stanovené v článkoch 290 a 291 ZFEÚ1. Komisia 
preto požadovala vysvetlenie od Súdneho dvora o probléme vymedzenia v prípade, keď sa 
domnieva, že bol zvolený nesprávny druh aktu2.

Na stanovenie horizontálneho politického postoja k otázke delegovaných aktov na ochranu 
výsad Parlamentu a na zabránenie ďalšiemu riziku právnych sporov a riziku zrušenia 
legislatívnych aktov z dôvodu nesprávneho výberu delegovaných alebo vykonávacích aktov 
Konferencia predsedov schválila v roku 2012 nasledujúci postup štyroch krokov s cieľom 
zabezpečiť, že Parlament bude schopný vykonávať v plnom rozsahu právomoci, ktoré mu 
prináležia podľa Lisabonskej zmluvy3:

1. Výber správneho nástroja
2. Posilnenie úlohy členských štátov v prípravnej fáze delegovaných aktov;
3. Zahrnutie do základného aktu („spolurozhodovanie“);
4. Prijatie pozície Parlamentu. 

Ako posledný krok, ak do konkrétneho spisu nemohli byť zahrnuté delegované akty, aj keď sa 
dospelo k záveru, že mali byť zahrnuté, tento prístup vyžaduje odmietnutie predložiť spis ako 
taký na plenárne zasadnutie a následne ďalšie horizontálne rokovania s Radou.

IV – Analýza

V neprítomnosti akejkoľvek judikatúry Súdneho dvora o otázke vymedzenia medzi 
delegovanými a vykonávacími aktmi musí byť počiatočným bodom akejkoľvek analýzy 
znenie samotnej zmluvy. V článku 209 ZFEÚ sa delegovanie legislatívnych právomocí 
umožňuje len na prijímanie „nelegislatívnych aktov všeobecného uplatnenia, ktorými sa 

                                               
1 List predsedu Barrosa predsedovi Schulzovi z 3. februára 2012.
2 19. septembra 2012 Komisia podala na Súdnom dvore žalobu proti Európskemu parlamentu a Rade s cieľom 
zrušiť článok v nariadení o biocídnych výrobkoch, ktorý stanovuje prijatie opatrení na stanovenie poplatkov 
splatných Európskej chemickej agentúre (ECHA) prostredníctvom vykonávacieho aktu, nie delegovaného aktu. 
Komisia tvrdí, že keďže predmetný článok sa snaží doplniť niektoré nepodstatné prvky legislatívneho aktu, a
vzhľadom na povahu delegovania a účelu právneho aktu, ktorý má byť prijatý v rámci týchto právomocí, by sa 
takýto akt mal prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 290 Zmluvy o fungovaní EÚ, a nie postupom 
stanoveným v článku 291 Zmluvy o fungovaní EÚ.  Vec C-427/12, Európsky parlament / Rada Európskej únie.
3 Politické usmernenia o horizontálnom prístupe v rámci Parlamentu k delegovaným aktom (list z 19. apríla 2012 
predsedu KPV predsedovi Parlamentu).
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dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu“ (doplnené zvýraznenie). 

Na posúdenie splnenia týchto kritérií je potrebné posúdiť povahu predmetnej právomoci od 
prípadu k prípadu. 

Článok 1 ods. 2 o prechodných ustanoveniach týkajúcich sa minimálnych limitov pre zber

Toto ustanovenie sa vzťahuje na článok 10 ods. 4 prvý pododsek smernice o batériách, ktorý 
podľa smernice 2008/12/ES ustanovil prechodné ustanovenia o minimálnych limitoch pre 
zber odpadu z batérií a akumulátorov, ktoré sa prijmú v súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 5 rozhodnutia o komitológii.

Podľa článku 13 ods.1 c) nariadenia o vykonávacích aktoch, ak základný právny akt prijatý 
pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia odkazuje na článok 5 rozhodnutia 
o komitológii, platí postup preskúmania podľa nariadenia.

Navrhovaná zmena na vykonávacie akty je preto v tomto prípade správna. 

Článok 1 ods. 2 o spoločnej metodike na výpočet ročného predaja

Toto ustanovenie sa vzťahuje na článok ods. 4 druhý pododsek smernice o batériách, ktorý 
podľa smernice 2008/12/ES ustanovil stanovenie s použitím RPK spoločnej metodiky na 
výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom s cieľom 
monitorovať zber. Ďalej stanovilo, že toto opatrenie je „zamerané na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením“.

Toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pretože výpočet predaja „sa uplatňuje na situácie 
určené objektívne“1. Skutočnosť, že slovám „metodika na výpočet“ predchádza prídavné 
meno „spoločná“, ešte viac podporuje tento záver. 

Pôvodné ustanovenie ďalej uvádzalo, že prijaté opatrenie bolo určené na zmenu 
nepodstatných prvkov doplnením smernice. Toto ustanovenie sa preto môže zladiť len 
ustanovením prijatia delegovaných aktov.

Navrhovaná zmena na vykonávacie akty je preto v tomto prípade nesprávna, a ustanovenie 
musí podliehať delegovaniu podľa článku 290 ZFEÚ. 

Článok 1 ods. 3 o zmene alebo doplnení prílohy III na účely zohľadnenia technického alebo 
vedeckého pokroku

Ustanovenie sa týka článku 12 ods. 6 smernice o batériách, ktorý podľa smernice 2008/12/ES 
ustanovoval, že príloha III smernice o batériách (o podrobných požiadavkách na spracovanie 
a recykláciu) sa mení alebo doplňuje v súlade s RPK s cieľom zohľadniť technický alebo 

                                               
1 Pozri vec C-263/02, Komisia / Jégo-Quéré [2004] Zb. I-3425, ods. 43.
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vedecký pokrok.  Ďalej stanovilo, že tieto opatrenia sú „zamerané na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením“.

Toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pretože technický alebo vedecký pokrok pri 
požiadavkách na spracúvanie a recykláciu batérií a akumulátorov je „abstraktne adresovaný 
nedefinovaným triedam osôb a vzťahuje sa na objektívne určené situácie“1.

Pôvodné ustanovenie ďalej uvádzalo, že prijaté opatrenia boli určené na zmenu nepodstatných 
prvkov doplnením smernice. Toto ustanovenie sa preto môže zladiť len ustanovením prijatia 
delegovaných aktov.

Navrhovaná zmena na delegované akty je preto v tomto prípade správna.

Článok 1 ods. 5 o podrobných pravidlách doplňujúcich kritériá hodnotenia zhodnosti 
podmienok mimo Únie

Toto ustanovenie sa vzťahuje na článok 15 ods. 3 smernice o batériách, ktorý podľa smernice 
2008/12/ES ustanovuje podľa podrobné pravidlá posudzovania rovnocenných podmienok pre 
recyklačné činnosti mimo Únie, v kontexte vývozu, ktoré majú byť stanovené podľa 
regulačného postupu s kontrolou.  Ďalej stanovilo, že tieto opatrenia sú „zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením“.

Toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pretože pravidlá posudzovania rovnocenných 
podmienok pre recyklačné činnosti batérií a akumulátorov sú „abstraktne adresované 
nedefinovaným triedam osôb a vzťahujú sa na objektívne určené situácie“.

Pôvodné ustanovenie ďalej uvádzalo, že prijaté opatrenia boli určené na zmenu nepodstatných 
prvkov doplnením smernice. Toto ustanovenie sa preto môže zladiť len ustanovením prijatia 
delegovaných aktov.

Okrem toho by sa mohlo konštatovať, že Európsky parlament v rámci prebiehajúcich 
postupov týkajúcich sa smernice o účtovníctve a nariadenia a smernice o ochrane údajov 
zaujal stanovisko, že stanovenie rovnocennosti v tretích krajinách môže byť iba predmetom 
delegovania legislatívnych právomocí, a nemá nič spoločné s jednotnými podmienkami 
vykonávania.

Navrhovaná zmena na delegované akty je preto v tomto prípade správna.

Článok 1 ods. 6 o požiadavkách na registráciu výrobcov

Toto ustanovenie sa vzťahuje na článok 17 smernice o batériách, ktorý podľa smernice 
2008/12/ES ustanovil procesné požiadavky na registráciu výrobcov, ktoré sa majú prijať 
v rámci regulačného postupu s kontrolou. Ďalej stanovilo, že tieto opatrenia sú „zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením“.

                                               
1 Tamtiež.
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Toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pretože je „abstraktne adresované nedefinovaným 
triedam osôb a vzťahuje sa na objektívne určené situácie“.

Pôvodné ustanovenie ďalej uvádzalo, že prijaté požiadavky boli určené na zmenu 
nepodstatných prvkov doplnením smernice. Toto ustanovenie sa preto môže zladiť len 
ustanovením prijatia delegovaných aktov.

Navrhovaná zmena na delegované akty je preto v tomto prípade správna.

Článok 1 ods. 8 a)  o podrobných pravidlách doplňujúcich uvádzanie kapacity

Toto ustanovenie sa týka článku 21 ods. 2 smernice o batériách, ktorý podľa smernice 
2008/12/ES ustanovoval podrobné pravidlá zabezpečujúce viditeľné, čitateľné 
a neodstrániteľné uvádzanie kapacity batérií, ktoré sa majú prijať v rámci regulačného 
postupu s kontrolou. Ďalej stanovilo, že tieto opatrenia sú „zamerané na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením“.

Toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pretože je „abstraktne adresované nedefinovaným 
triedam osôb a vzťahuje sa na objektívne určené situácie“.

Pôvodné ustanovenie ďalej uvádzalo, že prijaté opatrenia boli určené na zmenu nepodstatných 
prvkov doplnením smernice. Toto ustanovenie sa preto môže zladiť len ustanovením prijatia 
delegovaných aktov.

Navrhovaná zmena na delegované akty je preto v tomto prípade správna.

Článok 1 ods. 8 b)  o výnimkách z požiadaviek označovania

Toto ustanovenie sa vzťahuje na článok 21 ods. 7smernice o batériách, ktorý podľa smernice 
2008/12/ES ustanovil výnimky z požiadaviek označovania podľa článku 21, ktoré sa majú 
prijať v rámci regulačného postupu s kontrolou. Ďalej stanovilo, že tieto opatrenia sú 
„zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením“.

Toto ustanovenie má všeobecnú platnosť, pretože je „abstraktne adresované nedefinovaným 
triedam osôb a vzťahuje sa na objektívne určené situácie“.

Pôvodné ustanovenie ďalej uvádzalo, že prijaté opatrenia boli určené na zmenu nepodstatných 
prvkov doplnením smernice. Toto ustanovenie sa preto môže zladiť len ustanovením prijatia 
delegovaných aktov.

Navrhovaná zmena na delegované akty je preto v tomto prípade správna.

Článok 1 ods. 9 o dotazníku pre členské štáty na účely oznamovania
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Toto ustanovenie sa vzťahuje na článok 22 ods. 2) smernice o batériách, ktorý ustanovil 
dotazník alebo osnovu, ktoré majú byť stanovené v súlade s regulačným postupom uvedeným 
v článku 5 rozhodnutia o komitológii, a ktoré majú tvoriť základ pre správy o vykonávaní 
tejto smernice, ktoré sú členské štáty povinné predkladať každé tri roky.

Podľa článku 13 ods.1 c) nariadenia o vykonávacích aktoch, ak základný právny akt prijatý 
pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia odkazuje na článok 5 rozhodnutia 
o komitológii, platí postup preskúmania podľa nariadenia.

Navrhovaná zmena na vykonávacie akty je preto v tomto prípade správna. 

Ciele, obsah, rozsah a dĺžka trvania navrhovaných delegovaní

Pokiaľ ide o ciele, obsah a rozsah navrhovaných delegovaní, nič z nich sa zmenilo 
v porovnaní so smernicou o batériách, keď odkazuje na rozhodnutie o komitológii, 
s prihliadnutím na to, že navrhované zmeny majú zladiť smernicu s článkami 290 –
291ZFEÚ. Navrhované zmeny sú teda procedurálne a nie podstatné a neovplyvňujú cieľ, 
obsah a rozsah.

PDN 12 v návrhu správy ENVI sa usiluje o zmenu článku 1 ods. 2 návrhu, ktorý sa týka 
spoločnej metodiky výpočtu ročného predaja, tak, aby stanovoval delegované akty namiesto 
vykonávacích aktov. Toto je len procedurálna zmena, ktorá nemá vplyv na ciel, obsah 
a rozsah pôsobnosti navrhovaného delegovania v porovnaní s predchádzajúcou 
komitologickou situáciou.

Pokiaľ ide o dĺžku trvania navrhovaných delegovaní, návrh Komisie zavádza nový článok 23a 
s názvom „Výkon delegovaných právomocí“, ktorý je v súlade s vzorovým článkom 
a možnosťou 1 uvedenými v spoločnej dohode. Tieto stanovujú neurčitú dĺžku trvania 
delegovania a obdobie 2+2 mesiace na vznesenie námietky zo strany Parlamentu alebo Rady.

PDN 14 v návrhu správy ENVI sa usiluje o zmenu možnosti 1 na možnosť 2 spoločnej 
dohody a stanovenie päťročného obdobia delegovania, pričom Komisia by bola povinná 
informovať o delegovaní právomoci najneskôr 9 mesiacov pred skončením päťročného 
obdobia, ktoré sa automaticky predĺži, ak Parlament alebo Rada najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia nepodajú námietku proti takémuto predĺženiu.

Navrhovaný PDN je v rámci výsad zákonodarcu, a jeho pridanou hodnotou je pravidelná 
kontrola delegovania.

Kompromisný text Rady

14. septembra 2012 predložilo cyperské predsedníctvo kompromisný text k návrhu1. 
Kompromis zachováva delegované akty pre článok 1 ods. 8 písm. b), s výnimkou požiadaviek 
označovania, ale ustanovuje vykonávacie akty pri všetkých ostatných podstatných 

                                               
1 Dokument Rady č. 13763/12.



PE506.019v02-00 12/12 AL\928228SK.doc

SK

ustanoveniach, o ktorých sa diskutuje v tomto dokumente.

V. Záver a odporúčanie

Výbor pre právne veci prijal na svojej schôdzi 21. februára 2013 jednomyseľne toto 
stanovisko1:

S ohľadom na vyššie uvedené úvahy Výbor pre právne veci zastáva názor, že s výnimkou 
článku 1 ods. 2 návrhu, ktorý sa týka spoločnej metodiky výpočtu ročného predaja a ktorý 
musí stanovovať delegované akty namiesto vykonávacích aktov, návrh Komisie je správny, 
pokiaľ ide o prispôsobenie komitologických ustanovení smernice o batériách s článkami 290 
a 291 ZFEÚ. Pokiaľ ide o dĺžku trvania delegovania, zákonodarca si môže vybrať možnosť 2 
spoločnej dohody.

Vzhľadom na politické usmernenie Konferencie predsedov a keďže kritériá stanovené 
v článku 290 ZFEÚ sú jednoznačne splnené pre spoločnú metodiku v článku 1 ods. 2 návrhu, 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín by mal trvať na 
delegovaných aktoch pre toto ustanovenie, a mal by podporovať harmonizáciu navrhovanú 
Komisiou pre iné príslušné predpisy.  Ak bude Rada trvať na svojom kompromisnom texte 
a pozícii, že vykonávacie akty by mali byť používané vo väčšej miere, výbor by mal 
informovať Radu, že spis nebude predložený plénu ako taký, a ak bude Rada stále trvať na 
svojom, výbor by mal odporučiť prijatie pozície Parlamentu bez dohody v prvom čítaní. 

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na stretnutí sa zúčastnili aj tieto osoby: Evelyn Regner (úradujúci predseda), Raffaele Baldassarre 
(podpredseda), Françoise Castex (podpredsedníčka), Francesco Enrico Speroni (spravodajca), Luigi Berlinguer, 
Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz 
White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


