
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) . 182/2011

zo 16. februára 2011,

ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého lenské štáty
kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zrete om na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej lánok 291 ods. 3,

so zrete om na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parla
mentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

ke že:

(1) Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie
právne záväzných aktov Únie ( alej len „základné akty“),
tieto akty prenesú vykonávacie právomoci na Komisiu
alebo v osobitných, náležite odôvodnených prípadoch
a v prípadoch uvedených v lánkoch 24 a 26 Zmluvy
o Európskej únii na Radu.

(2) Je na tvorcovi právnych predpisov, aby pri plnom rešpek
tovaní kritérií ustanovených v Zmluve o fungovaní
Európskej únie ( alej len „ZFEÚ“) rozhodol v každom
základnom akte o prenesení vykonávacích právomocí
na Komisiu v súlade s lánkom 291 ods. 2 uvedenej
zmluvy.

(3) Doteraz sa vykonávanie vykonávacích právomocí
Komisie riadilo rozhodnutím Rady 1999/468/ES (2).

(4) Na základe ZFEÚ sa teraz od Európskeho parlamentu
a Rady vyžaduje, aby stanovili pravidlá a všeobecné
zásady kontrolného mechanizmu, ktorým lenské štáty
uskuto ujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích
právomocí Komisie.

(5) Je potrebné zabezpe i , aby boli postupy takejto kontroly
jasné, ú inné a primerané povahe vykonávacích aktov
a aby zoh ad ovali inštitucionálne požiadavky ZFEÚ,
ako aj získané skúsenosti a bežnú prax pri vykonávaní
rozhodnutia 1999/468/ES.

(6) V prípade základných aktov, na základe ktorých sa pri
prijímaní vykonávacích aktov Komisiou vyžaduje
kontrola lenských štátov, by sa na ú ely takejto kontroly
mali zriadi  výbory zložené zo zástupcov lenských
štátov, ktorým predsedá Komisia.

(7) Kontrolný mechanizmus by mal tam, kde je to vhodné,
zah a  postúpenie veci odvolaciemu výboru, ktorý by
mal zasada  na zodpovedajúcej úrovni.

(8) V rámci zjednodušenia by Komisia mala vykonáva  vyko
návacie právomoci iba v súlade s dvoma postupmi,
konkrétne konzulta ným postupom alebo postupom
preskúmania.

(9) V záujme alšieho zjednodušenia by sa mali na výbory
vz ahova  jednotné procesné pravidlá vrátane dôležitých
ustanovení týkajúcich sa ich pracovných postupov
a možnosti vydáva  svoje stanoviská prostredníctvom
písomného postupu.

(10) Mali by sa stanovi  kritériá na výber jednotlivých
postupov na ú ely prijímania vykonávacích aktov Komi
siou. V záujme dosiahnutia vä šej konzistentnosti by
procedurálne požiadavky mali by  primerané povahe
a dosahu vykonávacích aktov, ktoré sa majú prija .

(11) Postup preskúmania by sa mal uplat ova  najmä na ú ely
prijímania aktov všeobecnej pôsobnosti ur ených na
vykonávanie základných aktov a osobitných vykonáva
cích aktov s potenciálne dôležitým vplyvom. Tento
postup by mal zabezpe i , aby Komisia nemohla prija
vykonávacie akty, pokia  nie sú v súlade so stanoviskom
výboru, okrem mimoriadnych okolností, za ktorých sa
môžu uplat ova  po as obmedzeného obdobia. Tento
postup by mal taktiež zabezpe i , aby Komisia mohla
ma  možnos , pokia  výbor nevydal žiadne stanovisko,
prehodnoti  návrh vykonávacích aktov a zoh adni  pri
tom názory vyjadrené vo výbore.

(12) Ak sa základným aktom prenášajú na Komisiu vykoná
vacie právomoci týkajúce sa programov s podstatnými
dôsledkami na rozpo et alebo zameraných na tretie
krajiny, mal by sa uplatni  postup preskúmania.
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(1) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 (zatia
neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo
14. februára 2011.

(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(13) Predseda výboru by sa mal snaži  nájs  riešenia, ktoré
majú o najširšiu podporu vo výbore alebo
v odvolacom výbore, a mal by vysvetli , akým spôsobom
boli zoh adnené rokovania a návrhy na zmenu
a doplnenie. Komisia by s týmto cie om mala venova
osobitnú pozornos  názorom týkajúcim sa návrhov
kone ných antidumpingových alebo vyrovnávacích opat
rení, ktoré boli vyjadrené vo výbore alebo v odvolacom
výbore.

(14) Pri zvažovaní prijatia alších návrhov vykonávacích
aktov týkajúcich sa mimoriadne citlivých oblastí, ako sú
dane, zdravie spotrebite ov, bezpe nos  potravín
a ochrana životného prostredia, a v snahe nájs  vyvážené
riešenie Komisia koná v o najvä šej miere tak, aby nešla
proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykoná
vacieho aktu, ku ktorému by mohol dospie  odvolací
výbor.

(15) Konzulta ný postup by sa mal vo všeobecnosti uplat
ova  vo všetkých ostatných prípadoch alebo v prípade,

že sa bude považova  za najvhodnejší.

(16) Malo by by  možné prija  vykonávacie akty, ktoré sa
z vážnych a naliehavých dôvodov uplat ujú okamžite,
ak je tak stanovené v základnom akte.

(17) Európsky parlament a Rada by mali by  urýchlene
a pravidelne informované o innosti výborov.

(18) Európsky parlament alebo Rada by mali ma  možnos
kedyko vek oznámi  Komisii, že sa domnievajú, že
návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právo
moci ustanovené v základnom akte, vzh adom na ich
práva týkajúce sa preskúmania zákonnosti aktov Únie.

(19) Mal by sa zabezpe i  prístup verejnosti k informáciám
o innosti výborov v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) . 1049/2001 z 30. mája
2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie (1).

(20) Komisia by mala vies  register obsahujúci informácie
o innosti výboru. Pravidlá týkajúce sa ochrany utajova
ných dokumentov, ktoré platia pre Komisiu, by sa
následne mali vz ahova  aj na používanie registra.

(21) Rozhodnutie 1999/468/ES by sa malo zruši . V záujme
zabezpe enia prechodu z režimu stanoveného

v rozhodnutí 1999/468/ES na režim pod a tohto naria
denia by sa každý odkaz v existujúcich právnych pred
pisoch na postupy stanovené v uvedenom rozhodnutí,
s výnimkou regula ného postupu s kontrolou stanove
ného v lánku 5a uvedeného rozhodnutia, mal považova
za odkaz na príslušné postupy stanovené v tomto naria
dení. Ú inok lánku 5a rozhodnutia 1999/468/ES by sa
mal predbežne zachova  na ú ely existujúcich základných
aktov, v ktorých sa na tento lánok odkazuje.

(22) Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci Komisie
v oblasti vykonávania pravidiel hospodárskej sú aže,
ktoré sú ustanovené v ZFEÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

lánok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady
mechanizmov, ktoré sa uplat ujú, ak sa na základe právne
záväzného aktu Únie ( alej len „základný akt“) konštatuje
potreba jednotných podmienok vykonávania a následne sa pri
prijímaní vykonávacích aktov Komisiou vyžaduje kontrola len
skými štátmi.

lánok 2

Výber postupov

1. So zrete om na charakter alebo dosah požadovaných
vykonávacích aktov môže základný akt stanovi  uplatnenie
konzulta ného postupu alebo postupu preskúmania.

2. Postup preskúmania sa uplat uje najmä pri prijímaní:

a) vykonávacích aktov všeobecnej pôsobnosti;

b) iných vykonávacích aktov týkajúcich sa:

i) programov so zna nými dosahmi;

ii) spolo nej po nohospodárskej politiky a spolo nej rybár
skej politiky;

iii) životného prostredia, bezpe nosti alebo ochrany zdravia
alebo bezpe nosti udí, zvierat alebo rastlín;

iv) spolo nej obchodnej politiky;

v) zda ovania.
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(1) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

D2_Nariadenie ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacíh právomocí Komisie



3. Konzulta ný postup sa spravidla uplat uje na prijímanie
vykonávacích aktov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti
odseku 2. V riadne odôvodnených prípadoch sa však konzul
ta ný postup môže uplat ova  aj na prijímanie vykonávacích
aktov uvedených v odseku 2.

lánok 3

Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia uvedené v tomto lánku sa uplat
ujú na všetky postupy uvedené v lánkoch 4 až 8.

2. Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov lenských
štátov. Výboru predsedá zástupca Komisie. Predseda sa na hlaso
vaní výboru nezú ast uje.

3. Predseda predkladá výboru návrh vykonávacích aktov,
ktoré má Komisia prija .

S výnimkou riadne odôvodnených prípadov predseda zvolá
schôdzu najskôr 14 dní odo d a, ke  bol výboru predložený
návrh vykonávacieho aktu a návrh programu. Výbor vydá
stanovisko k návrhu vykonávacieho aktu v lehote, ktorú môže
predseda stanovi  pod a naliehavosti predmetnej veci. Lehoty
musia by  primerané a musia lenom výboru umožni  v as
a ú inne preskúma  návrh vykonávacieho aktu a vyjadri  svoje
názory.

4. Kým výbor nevydá stanovisko, môže každý len výboru
navrhova  zmeny a doplnenia a predseda môže predklada
zmenené a doplnené znenia návrhu vykonávacieho aktu.

Predseda sa snaží nájs  riešenia, ktoré majú o najširšiu podporu
vo výbore. Predseda informuje výbor o tom, akým spôsobom
boli zoh adnené rokovania a návrhy na zmenu a doplnenie,
najmä tie návrhy, ktoré mali vä šinovú podporu vo výbore.

5. Predseda môže v riadne odôvodnených prípadoch získa
stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu. Pred
seda zašle lenom výboru návrh vykonávacieho aktu a stanoví
lehotu na vydanie stanoviska pod a naliehavosti predmetnej
veci. Ak sa len výboru pred uplynutím uvedenej lehoty nevy
jadrí proti návrhu vykonávacieho aktu alebo sa výslovne nezdrží
hlasovania o om, považuje sa to za vyjadrenie tichého súhlasu
s návrhom vykonávacieho aktu.

Pokia  v základnom akte nie je uvedené inak, písomný postup
sa kon í bez výsledku v prípade, ak tak rozhodne predseda
v lehote uvedenej v prvom pododseku alebo ak o to požiada

len výboru. V takom prípade predseda v primeranom ase
zvolá zasadnutie výboru.

6. Stanovisko výboru sa zaznamená v zápisnici. lenovia
výboru majú právo požiada , aby bolo ich stanovisko zazname
nané v zápisnici. Predseda bezodkladne zašle zápisnicu lenom
výboru.

7. Kontrolný mechanizmus prípadne zah a postúpenie veci
odvolaciemu výboru.

Odvolací výbor prijme svoj rokovací poriadok jednoduchou
vä šinou všetkých svojich lenov na návrh Komisie.

Ak o veci rozhoduje odvolací výbor, s výnimkou riadne
odôvodnených prípadov zasadne najskôr 14 dní a najneskôr
šes  týžd ov odo d a postúpenia veci. Bez toho, aby bol
dotknutý odsek 3, odvolací výbor vydá stanovisko do dvoch
mesiacov odo d a postúpenia veci.

Zasadnutiam odvolacieho výboru predsedá zástupca Komisie.

Predseda stanoví v úzkej spolupráci s lenmi výboru dátum
zasadnutia odvolacieho výboru, aby lenské štáty a Komisia
mohli zabezpe i  zastúpenie na zodpovedajúcej úrovni. Do
1. apríla 2011 Komisia zvolá prvé zasadnutie odvolacieho
výboru, aby tento výbor mohol prija  svoj rokovací poriadok.

lánok 4

Konzulta ný postup

1. Ak sa uplat uje konzulta ný postup, výbor vydá stano
visko, pri om tak v prípade potreby urobí na základe hlaso
vania. V prípade hlasovania výbor vydá stanovisko prostredníc
tvom jednoduchej vä šiny všetkých svojich lenov.

2. Komisia rozhodne o návrhu vykonávacieho aktu, ktorý sa
má prija , pri om v maximálnej miere zoh adní závery diskusie
prebiehajúcej vo výbore a vydané stanovisko.

lánok 5

Postup preskúmania

1. Ak sa uplat uje postup preskúmania, výbor vydá stano
visko prostredníctvom vä šiny stanovenej v lánku 16 ods. 4
a 5 Zmluvy o Európskej únii, prípadne v lánku 238 ods. 3
ZFEÚ v prípade aktov prijímaných na návrh Komisie. Hlasy
zástupcov lenských štátov vo výbore sa vážia spôsobom
uvedeným v týchto lánkoch.

2. Ak výbor vydá kladné stanovisko, Komisia prijme návrh
vykonávacieho aktu.
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3. Bez toho, aby bol dotknutý lánok 7, ak výbor vydá
záporné stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu
neprijme. Ak sa považuje za potrebné prija  vykonávací akt,
predseda môže bu  predloži  zmenený a doplnený návrh vyko
návacieho aktu rovnakému výboru do dvoch mesiacov od pred
loženia záporného stanoviska, alebo môže predloži  návrh
vykonávacieho aktu do jedného mesiaca od predloženia zápor
ného stanoviska odvolaciemu výboru na alšie prerokovanie.

4. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia môže prija
návrh vykonávacieho aktu okrem prípadov uvedených
v druhom pododseku. Ak Komisia návrh vykonávacieho aktu
neprijme, predseda môže predloži  výboru zmenené a doplnené
znenie návrhu.

Bez toho, aby bol dotknutý lánok 7, Komisia nemôže prija
návrh vykonávacieho aktu, ak:

a) sa akt týka zda ovania, finan ných služieb, ochrany zdravia
alebo bezpe nosti udí, zvierat alebo rastlín alebo kone ných
mnohostranných ochranných opatrení;

b) základný akt ustanovuje, že návrh vykonávacieho aktu
nemožno prija  bez vydania stanoviska, alebo

c) je proti tomu jednoduchá vä šina všetkých lenov výboru.

Ak sa v ktoromko vek z prípadov uvedených v druhom podod
seku považuje za potrebné prija  vykonávací akt, predseda môže
bu  predloži  zmenené a doplnené znenie návrhu vykonáva
cieho aktu rovnakému výboru do dvoch mesiacov odo d a
hlasovania, alebo predloži  návrh vykonávacieho aktu do
jedného mesiaca odo d a hlasovania odvolaciemu výboru na

alšie prerokovanie.

5. Odchylne od odseku 4 sa tento postup uplat uje pri prijí
maní návrhu kone ných antidumpingových alebo vyrovnáva
cích opatrení, ak výbor nevydá žiadne stanovisko
a jednoduchá vä šina všetkých jeho lenov je proti návrhu
vykonávacieho aktu.

Komisia vedie konzultácie s lenskými štátmi. Komisia najskôr
14 dní a najneskôr jeden mesiac od zasadnutia výboru infor
muje lenov výboru o výsledkoch týchto konzultácií
a odvolaciemu výboru predloží návrh vykonávacieho aktu.
Odchylne od lánku 3 ods. 7 odvolací výbor zasadne najskôr
14 dní a najneskôr jeden mesiac od predloženia návrhu vyko
návacieho aktu. Odvolací výbor vydá stanovisko v súlade
s lánkom 6. Lehotami stanovenými v tomto odseku nie je
dotknutá potreba zabezpe i , aby boli dodržané lehoty stano
vené v príslušných základných aktoch.

lánok 6

Postúpenie veci odvolaciemu výboru

1. Odvolací výbor vydá stanovisko prostredníctvom vä šiny
stanovenej v lánku 5 ods. 1.

2. Kým odvolací výbor nevydá stanovisko, ktorýko vek jeho
len môže navrhnú  zmeny a doplnenia návrhu vykonávacieho

aktu a predseda môže rozhodnú , i ho zmení.

Predseda sa snaží nájs  riešenia, ktoré majú o najširšiu podporu
v odvolacom výbore.

Predseda informuje odvolací výbor o tom, akým spôsobom boli
zoh adnené rokovania a návrhy na zmenu a doplnenie, najmä
návrhy na zmenu a doplnenie, ktoré mali vä šinovú podporu
v odvolacom výbore.

3. Ak odvolací výbor vydá kladné stanovisko, Komisia prijme
návrh vykonávacieho aktu.

Ak odvolací výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia môže
prija  návrh vykonávacieho aktu.

Ak odvolací výbor vydá záporné stanovisko, Komisia neprijme
návrh vykonávacieho aktu.

4. Odchylne od odseku 3, ak pri prijímaní kone ných
mnohostranných ochranných opatrení odvolací výbor nevydá
kladné stanovisko prostredníctvom vä šiny ustanovenej
v lánku 5 ods. 1, Komisia návrhy opatrení neprijme.

5. Odchylne od odseku 1 odvolací výbor vydáva do
1. septembra 2012 stanovisko k návrhom kone ných antidum
pingových alebo vyrovnávacích opatrení prostredníctvom jedno
duchej vä šiny všetkých svojich lenov.

lánok 7

Prijímanie vykonávacích aktov vo výnimo ných prípadoch

Odchylne od lánku 5 ods. 3 a lánku 5 ods. 4 druhého
pododseku môže Komisia návrh vykonávacieho aktu prija ,
pokia  ho treba bezodkladne prija  na zamedzenie vzniku
významného narušenia trhov v oblasti po nohospodárstva
alebo ohrozenia finan ných záujmov Únie v zmysle lánku
325 ZFEÚ.

V takom prípade Komisia okamžite predloží prijatý vykonávací
akt odvolaciemu výboru. Ak odvolací výbor vydá k prijatému
vykonávaciemu aktu záporné stanovisko, Komisia tento akt
okamžite zruší. Ak odvolací výbor vydá kladné stanovisko
alebo nevydá žiadne stanovisko, vykonávací akt zostane
v platnosti.
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lánok 8

Okamžite uplatnite né vykonávacie akty

1. Odchylne od lánkov 4 a 5 môže základný akt ustanovi ,
že z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov sa
použije tento lánok.

2. Komisia prijme vykonávací akt, ktorý je okamžite uplat
nite ný bez jeho predchádzajúceho predloženia výboru a ktorý
zostáva v platnosti najviac šes  mesiacov, pokia  základný akt
neustanovuje inak.

3. Predseda predloží akt uvedený v odseku 2 príslušnému
výboru najneskôr 14 dní od jeho prijatia s cie om získa  jeho
stanovisko.

4. Ak sa uplat uje postup preskúmania, v prípade vydania
záporného stanoviska výborom Komisia okamžite zruší vyko
návací akt prijatý v súlade s odsekom 2.

5. Pokia  Komisia prijme prechodné antidumpingové alebo
vyrovnávacie opatrenia, uplat uje sa postup ustanovený v tomto

lánku. Komisia prijme tieto opatrenia po konzultácii alebo
v mimoriadne naliehavom prípade po oboznámení lenských
štátov. V prípade oboznámenia lenských štátov sa konzultácie
uskuto nia najneskôr desa  dní od oznámenia opatrení prijatých
Komisiou lenským štátom.

lánok 9

Rokovací poriadok

1. Každý výbor prijme jednoduchou vä šinou všetkých
svojich lenov svoj rokovací poriadok, a to na návrh predsedu
a na základe štandardného rokovacieho poriadku, ktorý vypra
cuje Komisia po porade s lenskými štátmi. Komisia uverejní
štandardný rokovací poriadok v Úradnom vestníku Európskej únie.

Existujúce výbory prispôsobia pod a potreby svoje rokovacie
poriadky štandardnému rokovaciemu poriadku.

2. Na výbory sa vz ahujú rovnaké zásady a podmienky
o prístupe verejnosti k dokumentom a pravidlá na ochranu
údajov ako na Komisiu.

lánok 10

Informácie o innosti výborov

1. Komisia vedie register inností výborov, ktorý obsahuje:

a) zoznam výborov;

b) programy zasadnutia výborov;

c) súhrnné záznamy a zoznamy orgánov a organizácií, ku
ktorým patria osoby menované lenskými štátmi na ú ely
zastupovania;

d) návrhy vykonávacích aktov, ku ktorým majú výbory vyda
stanovisko;

e) výsledky hlasovania;

f) kone né návrhy vykonávacích aktov po vydaní stanovísk
výborov;

g) informácie o prijatí kone ných návrhov vykonávacích aktov
Komisiou a

h) štatistické údaje o innosti výborov.

2. Komisia uverej uje aj výro nú správu o innosti výborov.

3. Európsky parlament a Rada majú v súlade s platnými
pravidlami prístup k informáciám uvedeným v odseku 1.

4. Komisia sprístupní dokumenty uvedené v odseku 1 písm.
b), d) a f) Európskemu parlamentu a Rade a informuje ich
o tom, že tieto dokumenty sú k dispozícii, a to súbežne s ich
zaslaním lenom výboru.

5. Odkazy na všetky dokumenty uvedené v odseku 1 písm.
a) až g), ako aj informácie uvedené v odseku 1 písm. h) sa
zverej ujú v registri.

lánok 11

Kontrolná právomoc Európskeho parlamentu a Rady

Ak je základný akt prijatý pod a riadneho legislatívneho
postupu, môže Európsky parlament alebo Rada kedyko vek
oznámi  Komisii, že sa domnieva, že návrh vykonávacieho
aktu presahuje vykonávacie právomoci ustanovené
v základnom akte. V takom prípade Komisia prehodnotí
návrh vykonávacieho aktu, pri om zoh adní vyjadrené pozície
a oznámi Európskemu parlamentu a Rade, i zamýš a ponecha ,
zmeni  alebo doplni , alebo vzia  návrh vykonávacieho aktu
spä .

lánok 12

Zrušenie rozhodnutia 1999/468/ES

Rozhodnutie 1999/468/ES sa týmto zrušuje.

Ú inky lánku 5a rozhodnutia 1999/468/ES sa zachovávajú na
ú ely existujúcich základných aktov, v ktorých sa na tento

lánok odkazuje.
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lánok 13

Prechodné ustanovenia: prispôsobenie existujúcich
základných aktov

1. Ak sa v základných aktoch prijatých pred nadobudnutím
ú innosti tohto nariadenia ustanovuje vykonávanie vykonáva
cích právomocí Komisiou v súlade s rozhodnutím
1999/468/ES, uplat ujú sa tieto pravidlá:

a) ak sa v základnom akte odkazuje na lánok 3 rozhodnutia
1999/468/ES, uplat uje sa konzulta ný postup uvedený
v lánku 4 tohto nariadenia;

b) ak sa v základnom akte odkazuje na lánok 4 rozhodnutia
1999/468/ES, uplat uje sa postup preskúmania uvedený
v lánku 5 tohto nariadenia s výnimkou druhého
a tretieho pododseku lánku 5 ods. 4;

c) ak sa v základnom akte odkazuje na lánok 5 rozhodnutia
1999/468/ES, uplat uje sa postup preskúmania uvedený
v lánku 5 tohto nariadenia a v prípade nevydania stanoviska
sa má za to, že základný akt neustanovuje možnos  Komisie
prija  návrh vykonávacieho aktu, ako sa uvádza v lánku 5
ods. 4 druhom pododseku písm. b);

d) ak sa v základnom akte odkazuje na lánok 6 rozhodnutia
1999/468/ES, uplat uje sa lánok 8 tohto nariadenia;

e) ak sa v základnom akte odkazuje na lánky 7 a 8 rozhod
nutia 1999/468/ES, uplatnia sa lánky 10 a 11 tohto naria
denia.

2. lánky 3 a 9 tohto nariadenia sa na ú ely odseku 1
uplatnia na všetky existujúce výbory.

3. lánok 7 tohto nariadenia sa uplatní len na existujúce
postupy, ktoré odkazujú na lánok 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

4. Prechodné ustanovenia uvedené v tomto lánku nemajú
vplyv na povahu príslušných aktov.

lánok 14

Prechodné ustanovenie

Toto nariadenie nemá vplyv na prebiehajúce postupy, v rámci
ktorých už výbor vydal svoje stanovisko v súlade
s rozhodnutím 1999/468/ES.

lánok 15

Preskúmanie

Do 1. marca 2016 Komisia predloží Európskemu parlamentu
a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, ku ktorej
v prípade potreby priloží príslušné legislatívne návrhy.

lánok 16

Nadobudnutie ú innosti

Toto nariadenie nadobúda ú innos  1. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatnite né vo všetkých lenských
štátoch.

V Štrasburgu 16. februára 2011

Za Európsky parlament
predseda
J. BUZEK

Za Radu
predseda

MARTONYI J.
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