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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o opatreniach nadväzujúcich na delegovanie legislatívnych právomocí a ku kontrole 
vykonávania vykonávacích právomocí Komisie zo strany členských štátov
(2012/2323(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. 
februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie1,

– so zreteľom na Spoločnú dohodu o delegovaných aktoch schválenú 3. marca 2011 
Konferenciou predsedov,

– so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou 
komisiou2, predovšetkým na jej článok 15 a na prílohu 1 tejto dohody,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 5. septembra 2012 vo veci 
C-355/10, Parlament v. Rada (zatiaľ nezverejnený) a na prebiehajúce konanie vo veci C-
427/12, Komisia v. Európsky parlament a Rada Európskej únie, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o právomoci legislatívneho delegovania3,

– so zreteľom na list predsedu Parlamentu adresovaný predsedovi Rady z 8. februára 2013 
o nedostatočnom pokroku v Rade;

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru 
pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum 
a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci (A7-0000/2013),

A. keďže Lisabonskou zmluvou vznikla pre Parlament a Radu („zákonodarca“) možnosť 
delegovať prostredníctvom legislatívneho aktu („základný akt“) časť svojich právomocí 
na Komisiu; keďže delegovanie je citlivý úkon, v rámci ktorého Komisia dostáva pokyny 
na výkon právomoci, ktorá je prirodzenou súčasťou vlastnej úlohy zákonodarcu; keďže 
skúmanie otázky delegovania musí preto vždy vychádzať zo slobodnej vôle zákonodarcu, 
keďže podľa ustálenej judikatúry má zákonodarca výhradnú právomoc prijímať základné 
predpisy pre upravovanú oblasť; keďže delegovanie právomoci preto môže spočívať iba v 

                                               
1 Ú. v. ES L 55, 28.02.11, s. 13.
2 Ú. v. ES L 304, 20.11.10, s. 47.
3 Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 6.
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dopĺňaní či pozmeňovaní častí legislatívneho aktu, ktoré nie sú podstatné; keďže výsledné 
delegované akty prijaté Komisiou budú nelegislatívnymi aktmi všeobecného rozsahu; 
keďže základným aktom sa musí výslovne vymedzovať cieľ, obsah, rozsah a trvanie 
delegovania a stanoviť podmienky, ktorým delegovanie podlieha;

B. keďže s cieľom ustanoviť praktické opatrenia a dohodnuté objasnenia a preferencie, ktoré 
sa vzťahujú na delegovanie legislatívnej právomoci v súlade s článkom 290 ZFEÚ, 
Parlament, Rada a Komisia uzavreli v záujme bezproblémového výkonu delegovania 
právomocí a účinnej kontroly tejto právomoci zo strany Parlamentu a Rady Spoločnú 
dohodu o delegovaných aktoch; 

C. keďže v zmluvách sa ustanovuje, že členské štáty majú prijať všetky opatrenia 
vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne záväzných aktov Únie; avšak keďže v 
prípade, keď sú na vykonávanie právne záväzných aktov Únie potrebné jednotné 
podmienky, majú sa týmito aktmi zveriť Komisii vykonávacie právomoci (a v istých 
výnimočných prípadoch Rade), ako sa ustanovuje v článku 291 ZFEÚ; keďže v prípade, 
keď je podľa základného aktu potrebné, aby prijatie vykonávacích aktov zo strany 
Komisie podliehalo kontrole členských štátov, takéto akty by mali Komisii zveriť 
príslušné vykonávacie právomoci v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011; keďže vo 
vyhlásení priloženom k danému nariadeniu vyjadrila Komisia kľúčový záväzok k 
naliehavému zosúladeniu acquis s novým systémom delegovaných a vykonávacích aktov, 
ktorý sa má dokončiť do konca tohto legislatívneho obdobia, vrátane základných aktov 
týkajúcich sa regulačného postupu s kontrolou; 

D. keďže zákonodarca má určiť v jednotlivých prípadoch mieru podrobnosti každého 
legislatívneho aktu, a tým aj to, či sa má na Komisiu delegovať nejaká právomoc prijímať 
delegované akty, ako aj to, či bude potrebné zabezpečiť jednotné podmienky na 
vykonávanie legislatívneho aktu; keďže udelenie takýchto delegovacích či vykonávacích 
právomocí nie je nikdy povinné; keďže o takomto prenesení právomocí by sa však malo 
uvažovať vtedy, keď je potrebná flexibilita a efektívnosť, ktoré nemožno zabezpečiť 
prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu; keďže rozhodnutie o zverení 
delegovacích či vykonávacích právomocí musí vychádzať z objektívnych faktorov, ktoré 
musia umožniť súdne preskúmanie prijatého riešenia;

E. keďže v legislatívnych rokovaniach o mnohých dokumentoch sa preukázalo, že inštitúcie 
si vykladajú isté otázky odlišne; keďže v súlade s článkom 37a rokovacieho poriadku 
môžu parlamentné výbory pri preskúmavaní návrhu, ktorý obsahuje delegované akty, 
požiadať Výbor pre právne veci o stanovisko; keďže Konferencia predsedov presadila 13. 
januára 2013 spoločnú pozíciu a 19. apríla 2013 schválila horizontálny prístup, ktorý majú 
jednotlivé výbory presadzovať s cieľom prekonať rozdiely v názoroch; keďže je potrebné, 
aby Parlament posilnil spoločnú pozíciu tým, že ustanoví svoje vlastné kritériá 
uplatňovania článkov 290 a 291 ZFEÚ, a tým, že sa bude snažiť dospieť s Radou 
a Komisiou k dohode o týchto kritériách; 

1. nazdáva sa, že Parlament by pri uplatňovaní článkov 290 a 291 ZFEÚ mal sledovať tieto 
kritériá:
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 O záväznej a nezáväznej povahe opatrenia sa musí rozhodnúť na základe jeho charakteru 
a obsahu; podľa článku 290 ZFEÚ možno delegovať iba právomoc prijímať právne 
záväzné opatrenia.

 Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov meniť iba legislatívne akty. Patrí 
k tomu aj zmena príloh, pretože prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou legislatívneho aktu. 
Prílohy sa nemajú dopĺňať alebo vypúšťať s cieľom iniciovať použitie delegovaných aktov 
lebo sa ich využitiu vyhnúť; ak sa zákonodarca nazdáva, že by istý text mal byť 
neoddeliteľnou súčasťou základného aktu, môže sa rozhodnúť zahrnúť tento text do 
prílohy.

 Opatrenia zamerané na ďalšie vymedzenie presného obsahu povinností uvedených 
v legislatívnom akte sú koncipované tak, aby základný akt doplnili o nepodstatné prvky. 

 Opatrenia vedúce k výberu priorít, cieľov, očakávaných výsledkov by sa mali prijímať 
prostredníctvom delegovaných aktov, ak sa zákonodarca rozhodne, že ich nezahrnie do 
samotného legislatívneho aktu.

 Opatrenia určené na ustanovenie (ďalších) podmienok, kritérií alebo požiadaviek, ktoré 
treba splniť, – ich plnenie musia zabezpečiť členské štáty či iné osoby alebo subjekty, 
ktorých sa právne predpisy priamo týkajú – zmenia vo svojej podstate obsah právnych 
predpisov a doplnia nové predpisy so všeobecnou pôsobnosťou. Z tohto dôvodu sa môže 
vytvorenie takýchto ďalších pravidiel alebo kritérií dosiahnuť iba prostredníctvom 
delegovaného aktu. Naproti tomu predpisy či kritériá už ustanovené v základnom akte 
(alebo v budúcom delegovanom akte) môžu byť stanovené prostredníctvom vykonávacích 
aktov bez toho, aby sa zmenila podstata práv či povinností z nich plynúcich a bez  toho, 
aby viedli k ďalším politickým rozhodnutiam. 

 Za istých okolností je Komisii zverená právomoc prijať ďalšie záväzné predpisy so 
všeobecnou pôsobnosťou, ktoré majú svojou podstatou dosah na práva či povinnosti 
ustanovené v základnom akte. Tieto opatrenia vo svojej podstate doplnia opatrenia 
ustanovené v základnom akte, a tým ďalej spresnia politiku Únie. Tento krok možno 
dosiahnuť iba prostredníctvom delegovaného aktu.

 Opatrenie určujúce druh informácií, ktoré sa majú podľa základného aktu poskytnúť (t.j. 
presný obsah informácií), vo všeobecnosti dopĺňa povinnosť poskytovať informácie 
a malo by sa uskutočňovať prostredníctvom delegovaných aktov. 

 Oparenie určujúce úpravu poskytovania informácií (t.j. formát) obvykle nerozširuje 
povinnosť poskytovať informácie. Namiesto toho takéto opatrenie umožňuje jednotné 
vykonávanie. Tento krok by sa preto mal vykonávať v princípe prostredníctvom 
vykonávacích aktov.

 Opatrenia ustanovujúce postup (t.j. spôsob vykonávania alebo presadzovania) môžu byť 
buď delegovaným alebo vykonávacím aktom (alebo dokonca podstatným prvkom 
základného aktu) v závislosti od ich obsahu, kontextu a povahy ustanovení uvedení 
v základnom akte. Opatrenia ustanovujúce podrobnosti postupov s cieľom zabezpečiť 
jednotné podmienky vykonávania povinnosti ustanovenej v základnom akte by vo 
všeobecnosti mali byť vykonávacími opatreniami.

 Pokiaľ ide o postupy, možno zverenie právomoci určovať metódy (t.j. pravidelné 
a systematické spôsoby vykonávania) či metodológiu (t.j. pravidlá na určenie metód) 
zabezpečiť delegovanými či vykonávacími aktmi v závislosti od obsahu a kontextu.

 Delegované akty by sa vo všeobecnosti mali používať vtedy, ak základný akt prenecháva 
Komisii značný priestor na vlastné rozhodovanie o doplnení legislatívneho rámca 
ustanoveného v základnom akte.
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 Povolenia môžu byť opatrenia všeobecného uplatnenia. Ide napríklad o situáciu, keď sa 
rozhodnutia týkajú povolenia alebo zákazu použiť konkrétnu látku v potravinách, 
kozmetických výrobkoch, atď. Tieto rozhodnutia sú všeobecné, pretože sa týkajú 
akéhokoľvek prevádzkovateľa, ktorý mieni túto látku používať. V takýchto prípadoch, ak 
sa rozhodnutie Komisie v plnej miere opiera o kritériá obsiahnuté v základnom akte, by 
malo ísť o vykonávací akt, pokiaľ sa zákonodarca nerozhodol zachovať povolenia ako 
neoddeliteľnú súčasť základného aktu formou prílohy; ak sa tým doplní nový normatívny 
obsah s vplyvom na podstatu práv a povinností, a tým sa k základnému aktu priloží 
vedľajšia politická orientácia alebo politické rozhodnutia, a tým sa tento akt doplní, malo 
by ísť o delegovaný akt.

 Legislatívnym aktom možno na Komisiu iba delegovať právomoc prijímať nelegislatívne 
akty všeobecného uplatňovania. Opatrenia s individuálnou pôsobnosťou nemožno preto 
prijímať prostredníctvom delegovaných aktov. Akt všeobecnej spôsobnosti je aktom, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá, ktoré sa majú vzťahovať na bližšie neurčený počet 
adresátov.

 Vykonávacími aktmi by sa nemali pridávať žiadne ďalšie politické smery a právomoci 
udelené Komisii by nemali prenechávať žiaden významný priestor na vlastné 
rozhodovanie.

 Opatrenia, z ktorých vyplýva dočasný odklon od pravidiel ustanovených v základnom akte 
a ktoré sa majú uplatňovať v konkrétnej situácii, za osobitných, jasne vymedzených 
podmienok a na obmedzený čas, nemenia ani nedopĺňajú základný akt. Preto by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích aktov. Avšak keď z týchto opatrení plynú trvalejšie 
odklony od pravidiel ustanovených v základnom akte, pričom sa prekročí obmedzená 
doba trvania, mali by sa prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

2. naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby sa zapojili do rokovaní s Parlamentom s cieľom 
dospieť k dohode o vyššie uvedených kritériách; nazdáva sa, že toto možno dosiahnuť 
v rámci revízie medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe právnych predpisov, ktorá by 
zahŕňala takéto kritériá;

3. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že zosúladenie acquis Lisabonskej zmluvy sa štyri 
roky od jej nadobudnutia účinnosti stalo realitou iba čiastočne; vyzýva Komisiu, aby 
predložila akékoľvek zostávajúce návrhy na zosúladenie; vyzýva predsedníctvo Rady, aby 
vyvinulo čo najvyššie úsilie o pokrok v rokovaniach o týchto balíkoch predpisov, ktoré sa 
momentálne ocitli v Rade v slepej uličke, a to vrátane návrhov v oblasti 
poľnohospodárstva a rybárstva; nazdáva sa, že s článkom 290 ZFEÚ by mali byť 
zosúladené minimálne všetky prípady, na ktoré sa doposiaľ vzťahoval regulačný postup 
s kontrolou;

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že napriek skutočnosti, že v istých prípadoch to môže 
byť dobré riešenie, v dôsledku systematického zachovávania všetkých prvkov politiky 
v základnom akte by mohlo používanie článku 290 ZFEÚ ako cenného prostriedku 
racionalizácie legislatívneho proces stratiť svoj zmysel, hoci práve toto bol jeho pôvodný 
účel;

5. nabáda svoje výbory, aby v rámci svojich príslušných oblastí zodpovednosti úzko 
sledovali využívanie delegovaných a vykonávacích aktov;
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6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom tejto správy je spraviť bilanciu praktického uplatnenia článkov 290 a 291 ZFEÚ 
a poskytnúť spravodajcom, ktorí sa budú zaoberať delegovanými a vykonávacími aktmi, 
množstvo praktických pokynov.  Parlament prijal k 18. júlu 2013 celkovo 69 delegovaných 
aktov (4 v roku 2010, 7 v roku 2011, 38 v 2012 a v roku 2013 zatiaľ 20), medzi nimi 64 
delegovaných nariadení, 2 delegované smernice a 3 delegovaných rozhodnutí, pričom žiaden 
zo zákonodarcov doposiaľ nevzniesol proti delegovanému aktu námietku.

Veľké nádeje, ktoré sa vkladali do správ o delegovaní legislatívnych právomocí a do 
nariadenia o vykonávacích aktoch v roku 2010 a 2011 – ku ktorému som bol vypracoval 
správu –, sa nepremietli do reality spôsobom, aký sa pôvodne predpokladal. Tieto nástroje 
boli určené na ďalšie zlepšenie kontroly zo strany spolutvorcov právnych predpisov nad 
sekundárnymi právnymi predpismi, čo malo posilniť demokratickú legitimitu týchto aktov. 
Ich zámerom bolo tiež zvýšiť účinnosť a ďalej zjednodušiť právne predpisy na európskej 
úrovni.

V rámci prípravy tejto správy bol vytvorený administratívny projektový tím zložený 
z administrátorov z výborov poskytujúcich stanovisko a príslušných parlamentných útvarov 
a bol vyhotovený pracovný dokument, v ktorom sa načrtli hlavné problémové oblasti, o 
ktorých by sa dalo povedať, že sa týkajú dvoch rozličných oblastí: 

1. Voľba medzi využitím delegovaných alebo vykonávacích aktov spôsobuje ťažkosti pri 
mnohých rokovaniach o nových legislatívnych návrhoch predložených Komisiou a 
návrhoch, ktorými sa zosúlaďujú platné právne predpisy s Lisabonskou zmluvou. 

2. Existuje niekoľko problémov, ktoré sa týkajú prípravy a prijímania delegovaných 
aktov a vykonávacích aktov Komisiou a narábania s nimi v Európskom parlamente 
vrátane rôznych spôsobov, ktorými Parlament vykonáva svoje kontrolné právomoci, 
zapojenia odborníkov a vytvárania účinného a efektívneho toku informácií medzi 
inštitúciami a v Parlamente.

Vymedzenie delegovaných a vykonávacích aktov a správny a najvhodnejší výber ustanovení, 
ktoré sa majú zahrnúť do základného aktu, je otázkou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou 
väčšiny rokovaní o legislatívnych návrhoch. Preto predkladám množstvo praktických návrhov 
ako ochrániť výsady Parlamentu a ako viesť poslancov a zamestnancov v tomto úsilí, pričom 
tieto návrhy zohľadňujú rozličné stanoviská Parlamentu, tzv. horizontálny prístup 
presadzovaný Konferenciou predsedov a pravidelný výkon kontrol zo strany útvarov 
Parlamentu.

V tejto súvislosti je rozhodujúce, aby výbory intenzívnejšie využívali v súlade s článkom 37a 
možnosť požiadať výbor JURI o stanovisko k využitiu delegovaných aktov.

Konečným cieľom tejto správy je upevniť úsilie v otázkach týkajúcich sa delegovaných 
a vykonávacích aktov, ktoré sa za posledné štyri roky vyvinulo na administratívnej i politickej 
úrovni v inštitúciách EÚ, a to s osobitným dôrazom na spolutvorcov právnych predpisov 
a Komisiu, a otvoriť cestu tomu, aby sa tieto otázky stali súčasťou nadchádzajúceho 
preskúmania medziinštitucionálnej dohody z roku 2003 o lepšej tvorbe právnych predpisov.


