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PR_COD_1recastingam

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 zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné 
uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy 
na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej 
príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na 
presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC 
na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, 
ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované 
znenie)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu 
(COM(2012)0254),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 78 odsek 2 písm. e) a článok 88 odsek 2 písm. a) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C7-0148/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– 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 20. septembra 2012 adresovaný Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 87 ods. 3 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-
0000/2012),

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 skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba priama 
kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Na účely uplatňovania nariadenia Rady 
(EÚ) č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú 
kritériá a mechanizmy na určenie 
členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu podanej štátnym príslušníkom 
tretej krajiny alebo osobou bez štátnej 
príslušnosti v jednom z členských štátov] , 
je potrebné stanoviť totožnosť žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu a osôb 
zadržaných v súvislosti s nezákonným 
prekračovaním vonkajších hraníc Únie. S 
cieľom účinného uplatňovania nariadenia 
Rady (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa 
ustanovujú kritériá a mechanizmy na 
určenie členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu podanej štátnym príslušníkom
tretej krajiny alebo osobou bez štátnej 
príslušnosti v jednom z členských štátov] , 
najmä článku 18 ods. 1 písm. b) a d), je 
taktiež žiaduce umožniť každému 
členskému štátu overiť, či štátny príslušník 
tretej krajiny alebo osoba bez štátnej 
príslušnosti , o ktorých sa zistí, že sa na 
jeho území nachádzajú nezákonne, 
požiadali o medzinárodnú ochranu v inom 
členskom štáte.

(4) Na účely uplatňovania nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
[…/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a 
mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o 
medzinárodnú ochranu podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou 
bez štátnej príslušnosti v jednom z 
členských štátov], je potrebné stanoviť 
totožnosť žiadateľov o medzinárodnú 
ochranu a osôb zadržaných v súvislosti s 
nezákonným prekračovaním vonkajších 
hraníc Únie. S cieľom účinného 
uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 
[…/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a 
mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o 
medzinárodnú ochranu podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou 
bez štátnej príslušnosti v jednom 
z členských štátov] , najmä článku 18 ods. 
1 písm. b) a d), je taktiež žiaduce umožniť 
každému členskému štátu overiť, či štátny 
príslušník tretej krajiny alebo osoba bez 
štátnej príslušnosti, o ktorých sa zistí, že sa 
na jeho území nachádzajú nezákonne, 
požiadali o medzinárodnú ochranu v inom 
členskom štáte.
(Nahradenie pojmu „Spoločenstvo“ 
výrazom „Únia“ sa uplatňuje v celom 
texte.)
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Or. en

Odôvodnenie

Ide o technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh (ďalej len PDN), ktorého cieľom je zladiť 
znenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom zaistiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o 
medzinárodnú ochranu a osobami pod 
medzinárodnou ochranou, ako aj s cieľom 
zabezpečiť súlad s existujúcim acquis Únie 
v oblasti azylu, a to najmä so smernicou 
Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 
o minimálnych ustanoveniach pre 
oprávnenie a postavenie štátnych 
príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez 
štátneho občianstva ako utečencov alebo 
osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú 
ochranu, a obsah poskytovanej ochrany a 
nariadením (EÚ) č. […/…] [, ktorým sa 
ustanovujú kritériá a mechanizmy 
na určenie členského štátu zodpovedného 
za posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu podanej štátnym príslušníkom 
tretej krajiny alebo osobou bez štátnej 
príslušnosti v jednom z členských štátov], 
je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia tak, aby sa vzťahovalo aj na 
žiadateľov o doplnkovú ochranu a osoby 
pod doplnkovou ochranou.

(14) S cieľom zaistiť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o 
medzinárodnú ochranu a osobami pod 
medzinárodnou ochranou, ako aj s cieľom 
zabezpečiť súlad s existujúcim acquis EÚ v 
oblasti azylu, a to najmä so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o 
normách pre oprávnenie štátnych 
príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez 
štátneho občianstva mať postavenie 
medzinárodnej ochrany, o jednotnom 
postavení utečencov alebo osôb 
oprávnených na doplnkovú ochranu a o 
obsahu poskytovanej ochrany1 a 
nariadením (EÚ) č. …/… [, ktorým sa 
ustanovujú kritériá a mechanizmy 
na určenie členského štátu zodpovedného 
za posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu podanej štátnym príslušníkom 
tretej krajiny alebo osobou bez štátnej 
príslušnosti v jednom z členských štátov], 
je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia tak, aby sa vzťahovalo aj na 
žiadateľov o doplnkovú ochranu a osoby 
pod doplnkovou ochranou.

_______________
1 Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

Or. en
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Odôvodnenie

Ide o technický PDN, ktorého cieľom je zladiť znenie s ustanoveniami smernice o oprávnení 
na medzinárodnú ochranu (Qualification Directive).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Členské štáty by mali zabezpečiť 
prenos údajov o odtlačkoch prstov v 
primeranej kvalite na účel porovnania 
prostredníctvom počítačového systému na 
rozpoznávanie odtlačkov prstov. Všetky 
orgány s právom na prístup do systému 
EURODAC by mali investovať do 
primeraného odborného vzdelávania 
svojich zamestnancov a poskytnúť im 
potrebné technologické vybavenie. 
Orgány s právom na prístup do systému 
EURODAC by mali informovať agentúru 
o konkrétnych ťažkostiach, ktoré zistia v 
súvislosti s kvalitou údajov, aby sa 
vyriešili.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Na spracovávanie osobných údajov 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami 
Únie, ktoré sa vykonáva v rámci 
uplatňovania tohto nariadenia, sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o 

(35) Na spracovávanie osobných údajov 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami 
Únie, ktoré sa vykonáva v rámci 
uplatňovania tohto nariadenia, sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o 
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ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä 
jeho články 21 a 22 o dôvernom charaktere 
a bezpečnosti spracovania. Mali by sa však 
objasniť niektoré body týkajúce sa 
zodpovednosti za spracovanie údajov a 
dohľadu nad ochranou údajov. 

ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, a najmä 
jeho články 21 a 22 o dôvernom charaktere 
a bezpečnosti spracovania. Mali by sa však 
objasniť niektoré body týkajúce sa 
zodpovednosti za spracovanie údajov a 
dohľadu nad ochranou údajov, pričom 
treba pamätať na skutočnosť, že ochrana 
údajov predstavuje kľúčový faktor pre 
úspešné fungovanie systému EURODAC 
a že bezpečnosť údajov, vysoká technická 
kvalita a zákonnosť konzultácie sú 
nevyhnutné na zabezpečenie hladkého a 
riadneho fungovania systému 
EURODAC, ako aj na uľahčenie 
uplatňovania nariadenia (EÚ) č.(.../...), 
(ktorým sa ustanovujú kritériá a 
mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o 
medzinárodnú ochranu podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou 
bez štátnej príslušnosti v jednom z 
členských štátov).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Je vhodné v pravidelných 
intervaloch monitorovať a vyhodnocovať 
plnenie úloh systému EURODAC. 

(37) Je vhodné v pravidelných 
intervaloch monitorovať a vyhodnocovať 
plnenie úloh systému EURODAC. 
Agentúra predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu o 
činnostiach centrálneho systému .

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „žiadateľ o medzinárodnú ochranu “ 
je štátny príslušník tretej krajiny alebo 
osoba bez štátnej príslušnosti , ktorí podali 
žiadosť o medzinárodnú ochranu v zmysle 
článku 2 písm. g) smernice Rady 
2004/83/ES, vo veci ktorej ešte nebolo 
prijaté konečné rozhodnutie ;

(b) „žiadateľ o medzinárodnú ochranu “ 
je štátny príslušník tretej krajiny alebo 
osoba bez štátnej príslušnosti , ktorí podali 
žiadosť o medzinárodnú ochranu v zmysle 
článku 2 písm. h) smernice Rady 
2011/95/EÚ, vo veci ktorej ešte nebolo 
prijaté konečné rozhodnutie ;

Or. en

Odôvodnenie

Ide o technický PDN, ktorého cieľom je zladiť znenie s ustanoveniami smernice o oprávnení 
na medzinárodnú ochranu (Qualification Directive).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iii) vo vzťahu k osobe uvedenej v článku 
14 členský štát, ktorý zasiela takéto osobné 
údaje centrálnemu systému a prijíma 
výsledky porovnávania;

(iii) vo vzťahu k osobe uvedenej v článku 
14 členský štát, ktorý zasiela osobné údaje 
centrálnemu systému a prijíma výsledky 
porovnávania;

Or. en

Odôvodnenie

Terminologická úprava.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) „kladný výsledok“ je zhoda alebo 
zhody zistené centrálnym systémom 
porovnávaním údajov o odtlačkoch prstov 
uložených v centrálnej databáze s údajmi 
odoslanými niektorým z členských štátov v
súvislosti s akoukoľvek osobou; týmto nie 
je dotknutá požiadavka, že členské štáty 
musia bezodkladne skontrolovať výsledky 
porovnávania v zmysle článku 25 ods. 4;

(e) „kladný výsledok“ je zhoda alebo 
zhody zistené centrálnym systémom 
porovnávaním údajov o odtlačkoch prstov 
uložených v počítačovej centrálnej 
databáze odtlačkov prstov s údajmi 
odoslanými niektorým z členských štátov v 
súvislosti s akoukoľvek osobou; týmto nie 
je dotknutá požiadavka, že členské štáty 
musia bezodkladne skontrolovať výsledky 
porovnávania v zmysle článku 18 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o technický PDN, ktorého cieľom je zladiť znenie so znením článku 3 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Postup na odobratie odtlačkov sa určí a 
uplatní v súlade s vnútroštátnymi 
zvyklosťami príslušného členského štátu a 
v súlade so zárukami stanovenými v Charte 
základných práv Európskej únie, Dohovore 
o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a Dohovore Organizácie Spojených 
národov o právach dieťaťa. 

5. Postup na odobratie odtlačkov sa určí a 
uplatní v súlade s vnútroštátnymi 
zvyklosťami príslušného členského štátu a 
v súlade so zárukami stanovenými v Charte 
základných práv Európskej únie, Dohovore 
o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a Dohovore Organizácie Spojených 
národov o právach dieťaťa. Pri vykonávaní 
tejto smernice členské štáty zohľadňujú 
predovšetkým záujmy dieťaťa. 

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa toto nariadenie zosúlaďuje so smernicou o minimálnych štandardoch pre 
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konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, v ktorej sa 
stanovuje, že pri uplatňovaní nariadenia by členské štáty mali mať na zreteli predovšetkým 
záujmy dieťaťa. Aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojej správe o činnosti 
za roky 2008 – 2009 zdôraznil práva osôb, ktoré sa vyhodnocujú z hľadiska veku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za prevádzkové riadenie systému 
EURODAC zodpovedá agentúra. Agentúra 
v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, 
aby sa pre centrálny systém využívali 
najlepšie dostupné technológie určené na 
základe analýzy nákladov a prínosov.

1. Za prevádzkové riadenie systému 
EURODAC zodpovedá agentúra. Agentúra 
v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí, 
aby sa pre centrálny systém využívali 
najlepšie dostupné techniky určené na 
základe analýzy nákladov a prínosov.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na „techniky“ zahŕňa použitú technológiu aj spôsob, akým je zariadenie navrhnuté, 
skonštruované, udržiavané a prevádzkované. Je navrhnutý aj v stanovisku európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k systému Eurodac z 18. februára 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Agentúra každý mesiac vypracúva 
štatistiku o práci centrálneho systému , 
ktorá obsahuje najmä :

1. Agentúra každý štvrťrok vypracúva 
štatistiku o práci centrálneho systému , 
ktorá obsahuje najmä :

Or. en

Odôvodnenie

Mesačné štatistiky sú príliš časté a len by zaťažovali prácou agentúru a inštitúcie, ktoré ich 
budú prijímať, pričom by existovalo riziko, že neposkytnú relevantný obraz o činnosti, ktorú 
vykazujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) počet žiadostí o označenie a o zrušenie 
označenia, ktoré boli odoslané v súlade 
s článkom 18 ods. 1 a 2;

(f) počet súborov údajov označených v 
súlade s článkom 18 ods. 1 a 2;

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 18 sú to členské štáty, ktoré označujú a rušia označenie príslušných údajov. 
Štatistika by mala obsahovať počet označených súborov údajov, a nie žiadostí o takéto 
označenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) počet kladných výsledkov v prípade 
osôb uvedených v článku 18 ods. 1, pre 
ktoré boli zaznamenané kladné výsledky 
podľa písmen b) a d) tohto článku.

(g) počet kladných výsledkov v prípade 
osôb uvedených v článku 18 ods. 1, pre 
ktoré boli zaznamenané kladné výsledky 
podľa písmen b), c) a d) tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na konci každého roka sa vypracujú 
štatistické údaje v podobe 
súhrnu mesačných štatistík za daný rok , 
ktoré budú okrem iného uvádzať aj počty 
osôb, v prípade ktorých boli zaznamenané 
kladné výsledky podľa písmen b), c) a d). 

2. Na konci každého roka sa vypracujú 
štatistické údaje v podobe 
súhrnu štvrťročných štatistík za daný rok , 
ktoré budú okrem iného uvádzať aj počty 
osôb, v prípade ktorých boli zaznamenané 
kladné výsledky podľa písmen b), c) a d). 
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Štatistika obsahuje rozdelenie údajov 
podľa jednotlivých členských štátov. 

Štatistika obsahuje rozdelenie údajov 
podľa jednotlivých členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zber, prenos a porovnávanie odtlačkov 
prstov

Zber, prenos a porovnávanie údajov 
o odtlačkoch prstov

Or. en

Odôvodnenie

Ide o technický PDN (zladenie znenia v súlade s názvami článkov 14 a 17).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1, ak nie je možné 
žiadateľovi odobrať odtlačky prstov z 
dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie 
ochrany jeho zdravia alebo ochrany 
verejného zdravia, členské štáty odoberú 
žiadateľovi odtlačky prstov a odošlú ich čo 
najskôr, najneskôr však do 48 hodín od 
pominutia týchto dôvodov.

2. Odchylne od odseku 1, ak nie je možné 
žiadateľovi odobrať odtlačky prstov z 
dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie 
ochrany jeho zdravia, ochrany verejného 
zdravia alebo z technických príčin, členské 
štáty odoberú žiadateľovi odtlačky prstov a 
odošlú ich čo najskôr, najneskôr však do 
48 hodín od pominutia týchto dôvodov.

Or. en

Odôvodnenie

Technické poruchy sa môžu stať kedykoľvek, preto sa vyžaduje doplnenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odchylne od odseku 1, ak nie je možné 
takejto osobe odobrať odtlačky prstov z 
dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie 
ochrany jej zdravia alebo ochrany 
verejného zdravia, príslušný členský štát 
tejto osobe odtlačky prstov odoberie a 
odošle ich v lehote stanovenej v odseku2, 
keď pominú tieto dôvody.

5. Odchylne od odseku 1, ak nie je možné 
takejto osobe odobrať odtlačky prstov z 
dôvodu opatrení prijatých na zabezpečenie 
ochrany jej zdravia, ochrany verejného 
zdravia alebo z technických príčin, 
príslušný členský štát tejto osobe odtlačky 
prstov odoberie a odošle ich v lehote 
stanovenej v odseku 2, keď pominú tieto 
dôvody.

Or. en

Odôvodnenie

Technické poruchy sa môžu stať kedykoľvek, preto sa vyžaduje doplnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Žiadosti Europolu o porovnanie s údajmi 
systému EURODAC sa uskutočňujú 
v rámci obmedzení jeho mandátu a vtedy, 
ak sú nevyhnutné pre plnenie jeho úloh 
podľa rozhodnutia o Europole a na účely 
osobitnej analýzy alebo analýzy 
všeobecnej povahy a strategického druhu.

1. Žiadosti Europolu o porovnanie s údajmi 
systému EURODAC sa uskutočňujú v 
rámci obmedzení jeho mandátu a vtedy, ak 
sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh podľa 
rozhodnutia o Europole.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zladiť znenie s podmienkami stanovenými v článku 20 ods. 1 písm. b).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) existencii práva na prístup k údajom , 
ktoré sa týkajú danej osoby, a práve žiadať 
opravu nesprávnych údajov, ktoré sa jej 
týkajú, alebo žiadať vymazanie údajov, 
ktoré sa jej týkajú a ktoré boli spracované v 
rozpore so zákonom, ako aj o práve na 
informácie o postupoch vykonávania 
týchto práv vrátane kontaktných údajov 
prevádzkovateľa a vnútroštátnych 
dozorných orgánov uvedených v článku 31 
ods. 1 .

(e) práve na prístup k údajom, ktoré sa 
týkajú danej osoby, a práve žiadať opravu 
nesprávnych údajov, ktoré sa jej 
týkajú, alebo žiadať vymazanie údajov, 
ktoré sa jej týkajú a ktoré boli spracované v 
rozpore so zákonom, ako aj o postupoch 
vykonávania týchto práv vrátane 
kontaktných údajov prevádzkovateľa a 
vnútroštátnych dozorných orgánov 
uvedených v článku 31 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, že osoba, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, musí byť informovaná 
o „práve na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú“, a nie o „existencii práva“. Podobne je 
zrozumiteľnejšie uviesť, že osoba bude informovaná o „postupoch vykonávania týchto práv“, 
ako vo svojom stanovisku navrhol aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je osobou, na ktorú sa vzťahuje toto 
nariadenie, maloletá osoba, členské štáty 
jej poskytnú informácie spôsobom 
primeraným jej veku. 

Ak je osobou, na ktorú sa vzťahuje toto 
nariadenie, maloletá osoba, členské štáty 
jej poskytnú informácie spôsobom 
primeraným jej veku. Pri vykonávaní tohto 
článku budú mať členské štáty na zreteli v 
prvom rade záujmy dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa toto nariadenie zosúlaďuje so smernicou o minimálnych štandardoch pre 
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konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, v ktorej sa 
stanovuje, že pri uplatňovaní nariadenia by členské štáty mali mať na zreteli predovšetkým 
záujmy dieťaťa. Aj európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojej správe o činnosti 
za roky 2008 – 2009 zdôraznil práva osôb, ktoré sa vyhodnocujú z hľadiska veku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Systém EURODAC bol zriadený nariadením (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia 
systému „EURODAC “ na porovnávanie odtlačkov prstov na účinné uplatňovanie 
Dublinského dohovoru1. Komisia prijala v decembri 20082 prepracovaný návrh na zmenu 
a doplnenie nariadenia EURODAC s cieľom zabezpečiť účinnejšiu podporu na uplatňovanie 
Dublinského dohovoru, náležite riešiť otázky v oblasti ochrany údajov a zohľadniť vývoj 
acquis v oblasti azylu a technický pokrok, ktorý bol zaznamenaný od prijatia nariadenia 
v roku 2000. V návrhu je zároveň zosúladený rámec riadenia informačných technológií 
s rámcom stanoveným v nariadeniach týkajúcich sa systémov SIS II a VIS, pričom tento 
návrh stanovuje, že úlohy súvisiace s prevádzkovým riadením systému EURODAC prevezme 
budúca Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti3.

Európsky parlament prijal v máji 2009 legislatívne uznesenie, v ktorom schválil návrh 
Komisie s výhradou niekoľkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Komisia prijala v septembri 2009 zmenený a doplnený návrh s cieľom na jednej strane 
zohľadniť uznesenie Európskeho parlamentu a výsledky rokovaní v Rade a na strane druhej 
umožniť orgánom presadzovania práva členských štátov a Europolu prístup do centrálnej 
databázy systému EURODAC na účely predchádzania teroristickým trestným činom a inej 
závažnej trestnej činnosti a na účely ich odhaľovania a vyšetrovania.4 Uvedený návrh 
zaviedol najmä premosťovaciu doložku, ktorá umožňuje prístup k údajom na účely 
presadzovania práva, ako aj nevyhnutné sprievodné ustanovenia, a zároveň zmenil a doplnil 
návrh z decembra 2008. V rovnakom čase Komisia predložila návrh rozhodnutia Rady o 
možnosti orgánov presadzovania práva členských štátov a Europolu požiadať o porovnanie s 
údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva5, v ktorom sú uvedené presné 

                                               
1 Ú. v. ES L 062, 5.3.2002, s. 1.
2 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka zriadenia systému 

„Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (ES) 
č. […/…] [, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských 
štátov], COM(2008) 825 final.

3 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti [COM(2009) 293 final], bol prijatý 24. júna 2009. 
Zmenený a doplnený návrh bol prijatý 19. marca 2010: zmenený a doplnený návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../..., ktorým sa zriaďuje Agentúra 
na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, COM(2010)93.

4 Výzva na predloženie tohto návrhu bola uvedená v záveroch Rady z 12. a 13. júna 
2007 o prístupe polície a iných orgánov členských štátov na presadzovanie práva, ako 
aj Europolu do Eurodacu.

5 COM(2009) 344.
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spôsoby takéhoto prístupu1.
Európsky parlament nevydal k návrhom zo septembra 2009 legislatívne uznesenie. 

Rozhodnutie Rady sa v dôsledku vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti stalo bezpredmetné. 
V oznámení o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce 
medziinštitucionálne rozhodovacie postupy sa uvádza, že takýto návrh by sa mal formálne 
stiahnuť a nahradiť novým návrhom s cieľom zohľadniť nový rámec Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ).

Komisia v návrhu, ktorý predložila 11. októbra 2010, nezahrnula možnosť prístupu na účely 
presadzovania práva uvedenú v návrhu zo septembra 2009 a zavádza dva dodatočné prvky:
– v článku 18 ods. 4 vyjasňuje potrebu, aby automatizované pozitívne výsledky porovnávania 
skontroloval odborník na odtlačky prstov
– v článku 24 ods. 1 vkladá príslušné ustanovenia, aby sa výboru zriadenému podľa 
Dublinského nariadenia umožnilo zahrnúť informácie o systéme EURODAC do spoločného 
informačného materiálu, ktorý sa vypracuje podľa článku 4 ods. 3.
Dňa 3. februára 2011 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci predbežne 
schválil návrh Komisie.  

Týmto návrhom sa preto sťahuje návrh nariadenia z roku 2010 a nahrádza sa novým znením, 
aby sa 1) lepšie zohľadnilo uznesenie Európskeho parlamentu, ako aj výsledky rokovaní 
v Rade; 2) aby sa pre orgány členských štátov na presadzovanie práva a Europol zaviedla 
možnosť prístupu do centrálnej databázy EURODAC na účely prevencie, odhaľovania a 
vyšetrovania teroristických činov a iných závažných trestných činov. Začlenenie prístupu 
orgánov presadzovania do systému EURODAC bolo nutné ako súčasť vyváženej dohody v 
rámci rokovaní o balíku upravujúcom spoločný európsky azylový systém s cieľom ukončiť 
jeho prípravu do konca roka 2012.  

Siete organizovaného zločinu z tretích krajín sa snažia zneužívať azylový systém a snažia sa 
dostať páchateľov trestnej činnosti z niektorej siete do členského štátu EÚ ako kontaktné 
osoby pre kriminálnu činnosť. Keď sú takíto členovia siete organizovaného zločinu na území 
členského štátu EÚ, požiadajú o azyl s falošnou identitou, aby si zachovali možnosť 
legitímneho pobytu v EÚ bez záznamu v trestnom registri. Okrem toho z informácie 
poskytnutých Europolom vyplýva, že obchodníci s ľuďmi sa snažia zneužívať azylový systém 
aj žiadosťami o azyl s uvedením nepravej krajiny pôvodu. Vzhľadom na uvedené obavy 
spravodajkyňa víta možnosť, že príslušné orgány členských štátov a Európskeho policajného 
úradu (Europol) môžu požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov – aby sa určil 
pozitívny alebo negatívny výsledok – s údajmi uloženými v centrálnej databáze systému 
EURODAC, a to na účel boja proti teroristickým trestným činom a inej závažnej trestnej 
činnosti. Spravodajkyňa sa domnieva, že zabezpečenie prístupu orgánov presadzovania práva 
do systému EURODAC je oproti poslednému návrhu významným krokom vpred, ktorý 
umožňuje zabrániť situáciám opísaným vyššie, pričom sú s ním spojené nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia. 

 Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie. Predkladá súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov, ktoré možno zhrnúť do dvoch kategórií: technické pozmeňujúce a doplňujúce 
                                               
1 COM(2010)555, s. 2 – 3.
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návrhy (napr.: zladenie s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, odkazy na prepracovaný návrh 
smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu (Qualification Directive) a pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy, ktorých cieľom je objasniť text (napr.: nahradenie termínu „technológie“ 
termínom „techniky“ v článku 4, doplnenie časti o štatistike a objasnenie, ktoré sa týka práva 
na prístup k údajom). Doplňujúce PDN uvádzajú príslušné poznámky, ktoré sa týkajú 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov,
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref.: D(2012)46723

Vážený pán Juan Fernando López Aguilar, 
predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
ASP 11G306
Brusel

Vec: Zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné 
uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a 
mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o 
medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo 
osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov 
členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s 
údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a 
doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorého som predsedom, preskúmal vyššie uvedený návrh podľa 
článku 87 o prepracovaní, ktorý je súčasťou rokovacieho poriadku Parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza: 

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 
iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému 
výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom 
výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré 
obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje 
predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne 
oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 
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54 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a o tom, či 
zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí 
konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh prepracovaného znenia, a v súlade 
s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci 
domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako 
také vyznačené, a že v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predošlých 
právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny sa tento návrh v podstate obmedzuje len na priamu 
kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby zásadným spôsobom menil podstatu aktov, ktoré 
sú jeho predmetom.

Napokon Výbor pre právne veci po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 17. septembra 
2012 schválil 17 hlasmi (pričom dvaja boli proti a nikto sa nezdržal hlasovania)1 odporúčanie, 
aby Váš výbor ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade 
s článkom 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

                                               
1 Prítomní poslanci: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström;
Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn 
Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia 
Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

Brussels, 18 July 2012

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Zmenený a doplnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení 
systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie 
nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie 
členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej 
štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z 
členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a 
Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania 
práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska 
agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)
COM(2012)0254 of 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná 
pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie na svojom stretnutí 14. a 20. júna 2010 preskúmala okrem iného uvedený návrh 
predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa prepracúva nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka 
zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie 
Dublinského dohovoru, a nariadenie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce 
určité pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému 
„Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, 
konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že:

1) Aby bola dôvodová správa v úplnom súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými 
v medziinštitucionálnej dohode, malo sa v takomto dokumente presne uviesť, ktoré 
ustanovenia skoršieho právneho aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 
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písm. a) bode iii) tejto dohody.

2) V prepracovanom návrhu sa mali sivým pozadím, ktoré sa zvyčajne používa na označenie 
podstatných zmien, vyznačiť tieto časti textu:

– v názve aktu záverečné slová „o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva 
a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania 
práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska 
agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti“;

– v článku 8 ods. 1 úvodné slová, v článku 24 ods. 1, 5 a 6 a v článku 26 nahradenie slov 
„centrálna jednotka“ slovom „agentúra“;

– v článku 9 ods. 3 slová „s výnimkou údajov odoslaných v súlade s článkom 10 písm. b)“;

– v článku 9 ods. 5 nahradenie čísla článku „5 ods. 1“ číslom „8 písm. a) až g)“;

– v článku 17 ods. 4 vypustenie slov „a 6“;

– v článku 24 ods. 2 slová „článok 14 ods. 2 a článok 17 ods. 2“;

– v článku 27 ods. 3 vypustenie čísla článku „12 ods. 4 písm. a)“.

3) V texte prepracovaného návrhu mali byť uvedené aj odôvodnenia 13, 14, 20 a 23 
nariadenia (ES) č. 2725/2000 v ich súčasnom znení. Tieto znenia mali byť vyznačené 
prečiarknutím dvojitou čiarou a použitím sivého pozadia zvyčajne používaného 
na označovanie podstatných zmien, ako je navrhované vypustenie súčasného textu.

4) V článku 2 ods. 1 písm. c) bode i) sa odkaz na „článok 6“ zdá byť nepresný a mal by sa 
nahradiť správnym odkazom.

5) V článku 2 ods. 1 písm. c) bode i) by sa mal odkaz na „článok 11“ upraviť tak, aby znel 
ako odkaz na „článok 14“.

6) V článku 2 ods. 1 písm. c) bode iii) by sa mal odkaz na „článok 14“ upraviť tak, aby znel 
ako odkaz na „článok 17“.

7) V článku 2 písm. e) by sa mal odkaz na „článok 18 ods. 4“ upraviť tak, aby znel ako odkaz 
na „článok 25 ods. 4“.

8) V článku 8 ods. 1 písm. a) mali byť uvedené a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačené 
slová „žiadateľoch o azyl a“, ktoré sú pred slovom „osobách“ v súčasnom znení článku 3 
ods. 3 prvom pododseku písm. a) nariadenia (ES) č. 2725/2000.

9) V článku 9 ods. 3 mali byť uvedené a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačené slová 
„centrálna jednotka“, ktoré sú medzi slovami „porovná“ a slovami „s údajmi o odtlačkoch 
prstov“ v súčasnom znení článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2725/2000.

10) V článku 16 ods. 2 by sa odkaz na „článok 28 ods. 3“ mal upraviť tak, aby znel ako odkaz 
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na „článok 27 ods. 3“.

11) V článku 29 ods. 13 by sa odkaz na „odsek 13“ mal upraviť tak, aby znel ako odkaz na 
„odsek 11“.

12) V texte mal byť uvedený a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačený článok 20 nariadenia 
(ES) č. 2725/2000 v jeho súčasnom znení.

13) V prepracovanom texte mali byť uvedené a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačené 
úvodné slová a písmená a) a b) článku 1 nariadenia (ES) č. 407/2002. Tiež sa malo uviesť 
písmeno c) uvedeného článku vyznačené prečiarknutím dvojitou čiarou a sivým pozadím.

14) V prepracovanom texte mal byť uvedený a prečiarknutím dvojitou čiarou vyznačený 
článok 5 nariadenia (ES) č. 407/2002 v jeho súčasnom znení.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že 
návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. 
Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených 
ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba priama 
kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby vedúci právnej služby generálny riaditeľ


