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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu

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

V treťom riadku záhlavia každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
týkajúceho sa platného aktu, ktorý sa má zmeniť návrhom aktu, je uvedený 
platný akt a vo štvrtom riadku je uvedené príslušné ustanovenie tohto aktu. 
Časti prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce 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 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie
(KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2010)0083),

– so zreteľom na článok 291 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre rozpočet, Výboru pre rozvoj, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre 
medzinárodný obchod, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybné hospodárstvo, 
Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Mali by sa stanoviť kritéria na výber 
jednotlivých postupov na účely prijímania 
vykonávacích aktov. V záujme dosiahnutia 
väčšej konzistentnosti, ako aj v záujme 
zabezpečenia primeranosti procedurálnych 
požiadaviek k povahe vykonávacích aktov, 
ktoré sa majú prijať, by tieto kritéria mali 
byť záväzné.

(8) Mali by sa stanoviť kritériá na výber 
jednotlivých postupov na účely prijímania 
vykonávacích aktov. V záujme dosiahnutia 
väčšej konzistentnosti, ako aj v záujme 
zabezpečenia primeranosti procedurálnych 
požiadaviek k povahe vykonávacích aktov, 
ktoré sa majú prijať, by tieto kritériá mali 
byť záväzné v tom zmysle, že postup 
preskúmania možno použiť len vtedy, keď 
sú splnené tieto kritériá.
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Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť povahu kritérií, ktoré určujú, či sa použije konzultačný postup alebo 
postup preskúmania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Európsky parlament a Rada môžu 
kedykoľvek oznámiť Komisii, že sa 
domnievajú, že návrh vykonávacieho aktu 
presahuje vykonávacie právomoci 
ustanovené v základnom akte. Komisia by 
v takom prípade mala prehodnotiť návrh 
príslušného opatrenia a informovať 
Európsky parlament a Radu o 
opatreniach, ktoré má v úmysle prijať, 
a o dôvodoch na prijatie takýchto 
opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Právo kontroly, ktoré už bolo ustanovené v článku 8 komitologického rozhodnutia, je 
potrebné na to, aby každý spoluzákonodarca mohol už v ranej fáze Komisiu informovať, ak sa 
domnieva, že návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právomoci ustanovené 
v základnom akte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

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 

(14) Rozhodnutie 1999/468/ES by sa malo 
zrušiť a odkazy na postupy ustanovené 
v tomto rozhodnutí, ktoré sú súčasťou 
existujúcich základných aktov, by mali 
byť čo najskôr prispôsobené novým 
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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.

pravidlám o delegovaných a vykonávacích 
právomociach uvedených v článkoch 290 
a 291 Zmluvy o fungovaní európskej únie, 
v každom prípade najneskôr do 31. 
decembra 2012. Do tohto prispôsobenia 
v záujme zabezpečenia prechodu z režimu 
stanoveného v rozhodnutí 1999/468/ES na 
režim podľa tohto nariadenia by sa mali 
dočasne uplatňovať postupy stanovené 
v tomto nariadení tam, kde sa v 
existujúcich právnych predpisoch odkazuje 
na postupy ustanovené v uvedenom 
rozhodnutí, s výnimkou regulačného 
postupu s kontrolou ustanoveného v článku 
5a, ktorý by sa mal naďalej dočasne 
uplatňovať.

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že prechodné opatrenie ustanovené v článku 10 návrhu je len technickým 
riešením, ktoré nemá vplyv na potrebné prispôsobenie právnych predpisov v jednotlivých 
prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Uvedené prispôsobenie by malo byť 
prioritne zamerané na tie politické oblasti, 
ktoré neboli predmetom článku 251 
Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva a na ktoré sa teraz vzťahuje 
riadny legislatívny postup.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie ustanovení o delegovaných a vykonávacích aktoch by sa malo prioritne 
uskutočniť v tých politických oblastiach, ktoré nepodliehali spolurozhodovaniu a na ktoré sa 
teraz vzťahuje riadny legislatívny postup.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmov, ktoré sa 
uplatňujú v prípade, že sa na základe 
právne záväzného aktu Únie (ďalej len 
„základný akt“) vyžaduje pri prijímaní
záväzných vykonávacích aktov Komisiou
kontrola členských štátov.

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmov, ktoré sa 
uplatňujú v prípade, že sa na základe 
právne záväzného aktu Únie (ďalej len 
„základný akt“) zistí potreba jednotných 
podmienok vykonávania a pri prijímaní 
vykonávacích aktov Komisiou sa vyžaduje
kontrola členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie tohto článku by malo výslovne odzrkadľovať skutočnosť, že podľa článku 291 ZFEÚ je 
na Parlamente a Rade, aby stanovili, v akých situáciách sú potrebné jednotné podmienky na 
vykonanie aktov prijatých podľa riadneho legislatívneho postupu, a teda aj to, v akých 
prípadoch sa na Komisiu majú preniesť vykonávacie právomoci, a aby rozhodli, aký druh 
kontroly zo strany členských štátov sa vzťahuje na výkon takýchto vykonávacích právomocí. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, 
Komisia môže návrh opatrení prijať. V 
prípade, že Komisia návrh opatrení 
neprijme, predseda môže predložiť výboru 
zmenený a doplnený návrh opatrení.

4. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, 
Komisia neprijme návrh opatrení. Predseda 
môže predložiť výboru návrh opatrení na 
ďalšie prerokovanie alebo zmenený a 
doplnený návrh opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Prijatie vykonávacieho opatrenia podľa postupu preskúmania by sa malo uskutočniť len 
potom, ako ho výbor jednoznačne schváli.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia formálne zašle Európskemu 
parlamentu a Rade dokumenty uvedené 
v ods. 1 písm. c) a e) v rovnakom čase ako 
členom výboru.

Or. en

Odôvodnenie

Zákonodarca by nemal mať len prístup k návrhu opatrení predložených výboru, vrátane 
akýchkoľvek pozmenených verzií, a ku konečnému zneniu návrhu opatrení, ale mal by 
dostávať aj aktívne upozornenie hneď, ako sú k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Európsky parlament a Rada môžu 
kedykoľvek oznámiť Komisii, že sa 
domnievajú, že návrh vykonávacieho aktu 
presahuje vykonávacie právomoci 
ustanovené v základnom akte. Komisia v 
takom prípade prehodnotí návrh 
príslušného opatrenia a informuje 
Európsky parlament a Radu 
o opatreniach, ktoré má v úmysle prijať, 
a o dôvodoch na prijatie takýchto 
opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Právo kontroly, ktoré už bolo ustanovené v článku 8 komitologického rozhodnutia, je 
potrebné na to, aby každý spoluzákonodarca mohol už v ranej fáze Komisiu informovať, ak sa 
domnieva, že návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právomoci ustanovené 
v základnom akte.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prispôsobenie existujúcich aktov
Komisia najneskôr do 31. decembra 2012 
prehodnotí základné akty prijaté pred 
nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia, s cieľom prispôsobiť tieto 
akty novým pravidlám o delegovaných 
a vykonávacích právomociach uvedených 
v článkoch 290 a 291 ZFEÚ. Komisia 
pravidelne podáva správy Európskemu 
parlamentu a Rade o postupe tohto 
preskúmania. V prípade potreby k týmto 
správam pripojí legislatívne návrhy. Toto 
prispôsobenie je prioritne zamerané na tie 
politické oblasti, ktoré neboli predmetom 
článku 251 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva a na ktoré sa 
teraz vzťahuje riadny legislatívny postup.

Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že prechodné opatrenie ustanovené v článku 10 návrhu je len technickým 
riešením, ktoré nemá vplyv na potrebné prispôsobenie právnych predpisov v jednotlivých 
prípadoch. Prispôsobenie ustanovení o delegovaných a vykonávacích aktoch by sa malo 
prioritne uskutočniť v tých politických oblastiach, ktoré nepodliehali spolurozhodovaniu a na 
ktoré sa teraz vzťahuje riadny legislatívny postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úprava existujúcich základných aktov Prechodné opatrenia vzťahujúce sa na 
existujúce základné akty
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Or. en

Odôvodnenie

Treba objasniť, že prechodné opatrenie ustanovené v článku 10 návrhu je len technickým 
riešením, ktoré nemá vplyv na potrebné prispôsobenie právnych predpisov v jednotlivých 
prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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: 

Do prispôsobenia základných aktov
prijatých pred nadobudnutím účinnosti 
tohto nariadenia v súlade s článkom 9a 
v prípadoch, keď sa v takýchto aktoch 
ustanovuje 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;

a) v prípade, keď sa v základnom akte 
odkazuje na článok 3 rozhodnutia 
1999/468/ES, uplatňuje sa konzultačný 
postup uvedený v článku 4 tohto 
nariadenia;

b) odkazy na články 4 a 5 rozhodnutia 
1999/468/ES sa považujú za odkazy na 
článok 5 tohto nariadenia;

b) v prípade, keď sa v základnom akte 
odkazuje na články 4 a 5 rozhodnutia 
1999/468/ES, uplatňuje sa postup 
preskúmania uvedený v článku 5 tohto 
nariadenia;

c) odkazy na článok 6 rozhodnutia 
1999/468/ES sa považujú za odkazy na 
článok 6 tohto nariadenia;

c) v prípade, keď sa v základnom akte 
odkazuje na článok 6 rozhodnutia 
1999/468/ES, uplatňuje sa článok 6 tohto 
nariadenia;

d) odkazy na články 7 a 8 rozhodnutia 
1999/468/ES sa považujú za odkazy na
článok 8 tohto nariadenia.

d) v prípade, keď sa v základnom akte 
odkazuje na články 7 a 8 rozhodnutia 
1999/468/ES, uplatňuje sa článok 8 tohto 
nariadenia;

Or. en
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Odôvodnenie

Treba objasniť, že prechodné opatrenie ustanovené v článku 10 návrhu je len technickým 
riešením, ktoré nemá vplyv na potrebné prispôsobenie právnych predpisov v jednotlivých 
prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
 Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 3 a 7 tohto nariadenia sa uplatňujú 
na všetky existujúce výbory.

Články 3 a 7 tohto nariadenia sa na účely 
odseku 1 uplatňujú na všetky existujúce 
výbory.

Or. en 

Odôvodnenie

Treba objasniť, že prechodné opatrenie ustanovené v článku 10 návrhu je len technickým 
riešením, ktoré nemá vplyv na potrebné prispôsobenie právnych predpisov v jednotlivých 
prípadoch.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V Zmluve o fungovaní Európskej únie sa zavádza nové rozlišovanie medzi delegovanými 
(článok 290 ZFEÚ) a vykonávacími aktmi (článok 291 ZFEÚ). Delegované akty, ktoré majú 
kvázi legislatívnu povahu, podliehajú kontrolám, ktoré v jednotlivých prípadoch vymedzuje 
zákonodarca Únie. Parlament v tejto veci prijal 5. mája 2010 uznesenie (Právomoc 
legislatívneho delegovania)1. Vykonávacie akty sa v zmluve uvádzajú ako výnimka 
z pravidla, podľa ktorého sú členské štáty zodpovedné za prijímanie všetkých opatrení 
vnútroštátneho práva potrebných na vykonanie právne záväzných aktov Únie. Podľa tejto 
výnimky v prípadoch, že sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných 
aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii2, pričom podliehajú 
kontrolnému mechanizmu zo strany členských štátov3. Podľa riadneho legislatívneho postupu 
je teraz Parlament spoluzodpovedný za stanovenie tohto kontrolného mechanizmu4.

Spravodajca v zásade víta návrh a v tomto návrhu správy zdôrazňuje niekoľko bodov, ktoré 
považuje za rozhodujúce pre Parlament a ktoré by bolo potrebné zohľadniť v legislatívnom 
texte.

Po prvé by sa malo objasniť, že automatická úprava existujúcich komitologických postupov, 
ktorú Komisia navrhuje v článku 10, je len prechodným riešením, ktoré nemá vplyv 
na nadchádzajúce  zosúladenie legislatívneho postupu tak, aby zohľadňoval všetky jednotlivé 
prípady. Z praktických dôvodov a v záujme zabezpečenia právnej istoty by sa toto 
zosúladenie malo vykonať v určitom časovom období, čím by všetky zapojené inštitúcie 
preukázali, že sú odhodlané dosiahnuť, aby sa uskutočňovanie zmien v právnom rámci Únie 
v dôsledku Lisabonskej zmluvy stalo realitou (pozri PDN 3, 4, 9, 10 a 11).

Po druhé sa spravodajca domnieva, že je veľmi dôležité poskytovať informácie Parlamentu 
a Rade. Keďže predovšetkým zákonodarca rozhoduje o tom, či sa použije delegovaný a/alebo 
vykonávajúci akt, a stanovuje kontrolné mechanizmy, ktoré sa vzťahujú na oba režimy 
(v prípade vykonávajúcich aktov v práve skúmanom návrhu), Komisia musí informovať 
Parlament a Radu o spôsobe, ktorým vykonáva svoje právomoci. Návrhy vykonávajúcich 
aktov (vrátane následných aktov, keď je prvý prepracovaný) by sa preto mali aktívne zasielať 
Parlamentu a Rade (pozri PDN 7)  To umožní spoluzákonodarcom reagovať čo najskôr, keď 
sa jeden z nich bude domnievať, že návrh vykonávacieho opatrenia presahuje vykonávacie 
právomoci zverené Komisii v základnom akte. Komisia by potom mala mať povinnosť 
informovať zákonodarcu o opatreniach, ktoré má v úmysle prijať v súvislosti s takýmto 
vyjadrením Parlamentu či Rady, a uviesť dôvody svojho konania (PDN 2 a 8).

Po tretie by spravodajca chcel objasniť, do akej miery sa kritériá, ktoré určujú, či sa použije 
konzultačný postup alebo postup preskúmania, považujú za „záväzné“ pre zákonodarcu (pozri 
PDN 1).

Spravodajca by chcel zdôrazniť jednoznačné znenie zmluvy a skutočnosť, že zákonodarcovi, 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010
2 V určitých výnimočných prípadoch (články 24 a 26 ZFEÚ) takéto právomoci môžu byť zverené Rade.
3 Článok 291 ods. 1, 2 a 3 ZFEÚ.
4 Článok 291 ods. 3 ZFEÚ.
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ktorého úlohou je zisťovať, či sú splnené podmienky, sa ponecháva určitý priestor na vlastné 
uváženie V tomto nariadení by sa ďalej malo uviesť, že určité vykonávacie akty môžu byť 
nezáväzné (pozri PDN 5).

Na záver sa návrh správy zaoberá otázkou toho, aké dôsledky má neprijatie stanoviska 
výborom na Komisiu (pozri PDN 6).


