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(Nelegislatívne akty)

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM, RADOU
EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKOU KOMISIOU O LEPŠEJ TVORBE PRÁVA

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA

z 13. apríla 2016

o lepšej tvorbe práva

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA,

so zrete om na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej lánok 295,

ke že:

(1) Európsky parlament, Rada a Komisia ( alej len „uvedené tri inštitúcie“) sa zaviazali na lojálnu a transparentnú
spoluprácu po as celého legislatívneho cyklu. V tejto súvislosti pripomínajú rovnos  oboch spoluzákonodarcov,
ako je zakotvená v zmluvách.

(2) Uvedené tri inštitúcie uznávajú svoju spolo nú zodpovednos  za vypracúvanie právnych predpisov Únie vysokej
kvality a zabezpe enie, aby sa takéto právne predpisy zameriavali na oblasti, v ktorých majú najvä šiu pridanú
hodnotu pre európskych ob anov, boli o najefektívnejšie a najú innejšie pri plnení spolo ných cie ov politík
Únie, boli o najjednoduchšie a najjasnejšie, zabra ovali nadmernej regulácii a administratívnemu za aženiu
ob anov, orgánov verejnej správy a podnikov, najmä malých a stredných podnikov ( alej len „MSP“), a aby
boli navrhované s cie om u ah i  ich transpozíciu a uplat ovanie v praxi a posilni  konkurencieschopnos
a udržate nos  hospodárstva Únie.

(3) Uvedené tri inštitúcie pripomínajú povinnos  Únie prijíma  právne predpisy len v tých prípadoch a v takom
rozsahu, pokia  je to potrebné, v súlade s lánkom 5 Zmluvy o Európskej únii o zásadách subsidiarity
a proporcionality.

(4) Uvedené tri inštitúcie opätovne zdôraz ujú úlohu a zodpovednos  národných parlamentov, ktorá je stanovená
v zmluvách, v Protokole . 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je prílohou k Zmluve
o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho spolo

enstva pre atómovú energiu a v Protokole . 2 o uplat ovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je
prílohou k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie.

(5) Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na tom, že pri stanovovaní legislatívneho programu by sa mala v plnej miere
zoh adni  analýza potenciálnej „európskej pridanej hodnoty“ akéhoko vek navrhovaného opatrenia Únie, ako aj
posúdenie „nákladov spojených s neeurópskym riešením“ v prípade neexistencie opatrení na úrovni Únie.

(6) Uvedené tri inštitúcie zastávajú stanovisko, že konzultácie s verejnos ou a zainteresovanými stranami, ex post
hodnotenia existujúcich právnych predpisov a posúdenia vplyvu nových iniciatív napomôžu cie  lepšej tvorby
práva.

(7) S cie om u ah i  rokovania v rámci riadneho legislatívneho postupu a zlepši  uplat ovanie lánkov 290 a 291
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, táto dohoda stanovuje zásady, v súlade s ktorými bude Komisia získava
všetky potrebné odborné poznatky pred prijímaním delegovaných aktov.
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(8) Uvedené tri inštitúcie potvrdzujú, že ciele zjednoduši  právne predpisy Únie a zníži  regula né za aženie by sa mali
sledova  bez toho, aby bolo dotknuté plnenie cie ov politík Únie stanovených v zmluvách alebo zabezpe enie
integrity vnútorného trhu.

(9) Táto dohoda dop a alej uvedené dohody a vyhlásenia o lepšej tvorbe práva, ktoré sú uvedené tri inštitúcie
na alej plne odhodlané dodržiava :

— Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu
právnych textov (1),

— Medziinštitucionálnu dohodu z 22. decembra 1998 o spolo ných pravidlách pre kvalitu tvorby legislatívy
Spolo enstva (2),

— Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania
právnych aktov (3),

— Spolo né vyhlásenie z 13. júna 2007 o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (4),

— Spolo né politické vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 27. októbra 2011 k vysvet ujúcim
dokumentom (5),

SA DOHODLI TAKTO:

I. SPOLO NÉ ZÁVÄZKY A CIELE

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto zaväzujú sledova  cie  lepšej tvorby práva prostredníctvom súboru iniciatív
a postupov uvedených v tejto dohode.

2. Pri výkone svojich právomocí a v súlade s postupmi ustanovenými v zmluvách a pripomínajúc význam, ktorý
pripisujú metóde Spolo enstva, sa uvedené tri inštitúcie dohodli na dodržiavaní všeobecných zásad práva Únie, ako
napríklad demokratickej legitimity, subsidiarity, proporcionality a právnej istoty. alej sa dohodli na podpore jednodu
chosti, jasnosti a koherencie pri vypracúvaní právnych predpisov Únie a na podpore maximálnej transparentnosti
legislatívneho procesu.

3. Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na tom, že právne predpisy Únie by mali by  zrozumite né a jasné, umož ova
ob anom, orgánom verejnej správy a podnikom ahko pochopi  ich práva a povinnosti, obsahova  vhodné požiadavky
na podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie, zabra ova  nadmernej regulácii a administratívnemu za aženiu a by
v praxi vykonate né.

II. PROGRAMOVANIE

4. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na tom, že budú posil ova  ro né a viacro né programovanie Únie v súlade
s lánkom 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, kde sa stanovuje, že Komisia predkladá iniciatívy na ro né a viacro né
programovanie.

Viacro né programovanie

5. Po vymenovaní novej Komisie si uvedené tri inštitúcie v záujme u ah enia dlhodobého plánovania vymenia názory
na svoje hlavné politické ciele a priority uvedených troch inštitúcií na nové funk né obdobie a pod a možnosti aj na
orienta ný harmonogram.

Uvedené tri inštitúcie na podnet Komisie a pod a potreby vypracujú spolo né závery, ktoré podpíšu predsedovia
uvedených troch inštitúcií.

Uvedené tri inštitúcie na podnet Komisie vykonajú preskúmanie týchto spolo ných záverov v polovici obdobia a pod a
potreby ich upravia.
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Ro né programovanie – pracovný program Komisie a medziinštitucionálne programovanie

6. Komisia uskuto ní pred prijatím svojho ro ného pracovného programu ( alej len „pracovný program Komisie“)
a po jeho prijatí samostatný dialóg s Európskym parlamentom a Radou. Uvedený dialóg bude zah a :

a) v asnú dvojstrannú výmenu názorov o iniciatívach na nadchádzajúci rok, ktorá sa uskuto ní pred predložením
písomného príspevku predsedu Komisie a jej prvého podpredsedu, v ktorom sa dostato ne podrobne uvedú záleži
tosti ve kého politického významu na nadchádzajúci rok a ktorý bude obsahova  informácie s oh adom na
zamýš ané spä vzatia návrhov Komisie ( alej len „vyhlásenie o zámere“);

b) po diskusii o stave Únie a pred prijatím pracovného programu Komisie uskuto nia Európsky parlament a Rada
výmenu názorov s Komisiou na základe vyhlásenia o zámere;

c) výmenu názorov na prijatý pracovný program Komisie sa uskuto ní medzi uvedenými troma inštitúciami pod a
bodu 7.

Komisia náležite zoh adní názory, ktoré Európsky parlament a Rada vyjadria v jednotlivých štádiách dialógu, vrátane ich
žiadostí o iniciatívy.

7. Po prijatí pracovného programu Komisie a na jeho základe si uvedené tri inštitúcie vymenia názory na iniciatívy na
nadchádzajúci rok a dohodnú sa na spolo nom vyhlásení o ro nom medziinštitucionálnom programovaní ( alej len
„spolo né vyhlásenie“), ktoré podpíšu predsedovia uvedených troch inštitúcií. V spolo nom vyhlásení sa stanovia všeo
becné ciele a priority na nadchádzajúci rok a ur ia záležitosti ve kého politického významu, ktoré by mali ma
v legislatívnom postupe prioritu, bez toho, aby boli dotknuté právomoci priznané zmluvami spoluzákonodarcom.

Uvedené tri inštitúcie budú pravidelne po as celého roka monitorova  vykonávanie spolo ného vyhlásenia. Na tento ú el
sa uvedené tri inštitúcie na jar dotknutého roka zú astnia na diskusiách o vykonávaní spolo ného vyhlásenia v Európ
skom parlamente a/alebo Rade.

8. Pracovný program Komisie bude obsahova  hlavné legislatívne a nelegislatívne návrhy na nadchádzajúci rok vrátane
zrušovacích aktov, prepracovaných znení, zjednodušení a spä vzatí. Pre každý prvok sa v pracovnom programe Komisie
uvedie – ak je k dispozícii – zamýš aný právny základ, druh právneho aktu, orienta ný harmonogram prijatia Komisiou
a akéko vek alšie relevantné procedurálne informácie vrátane informácií týkajúcich sa posúdenia vplyvu a hodnotenia
práce.

9. V súlade so zásadou lojálnej spolupráce a inštitucionálnej rovnováhy Komisia v prípade, že má v úmysle vzia
legislatívny návrh spä , bez oh adu na to, i bude po om nasledova  revidovaný návrh, uvedie dôvody takéhoto
spä vzatia a pod a potreby informácie o zamýš aných nasledujúcich krokoch spolu s presným harmonogramom
a na základe toho uskuto ní riadne medziinštitucionálne konzultácie. Komisia náležite zoh adní stanoviská spoluzáko
nodarcov a odpovie na ne.

10. Komisia bude urýchlene a podrobne reagova  na žiadosti Európskeho parlamentu alebo Rady o predloženie
návrhov aktov Únie pod a lánku 225 alebo lánku 241 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Komisia na tieto žiadosti odpovie do troch mesiacov, pri om v osobitnom oznámení uvedie, aké nadväzné kroky má
v úmysle uskuto ni . Ak sa Komisia ako odpove  na takúto žiados  rozhodne, že návrh nepredloží, informuje dotknutú
inštitúciu o podrobných dôvodoch a pod a potreby poskytne analýzu prípadných alternatív a odpovie na akéko vek
otázky, ktoré mali spoluzákonodarcovia v súvislosti s analýzou týkajúcou sa „pridanej hodnoty pre Európu“ a týkajúcou
sa „nákladov spojených s neeurópskym riešením“.

Komisia na požiadanie prezentuje svoju odpove  v Európskom parlamente a Rade.
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11. Komisia bude po as celého roka poskytova  pravidelnú aktualizáciu informácií o svojom plánovaní a odôvodní
akéko vek oneskorenia pri predkladaní návrhov uvedených v jej pracovnom programe. Komisia pravidelne predkladá
Európskemu parlamentu a Rade správy o vykonávaní svojho pracovného programu Komisie za daný rok.

III. NÁSTROJE LEPŠEJ TVORBY PRÁVA

Posúdenie vplyvu

12. Uvedené tri inštitúcie zastávajú zhodný názor, že posúdenia vplyvu pozitívne prispievajú k zlepšeniu kvality
právnych predpisov Únie.

Posúdenia vplyvu sú nástrojom, ktorý má uvedeným trom inštitúciám pomáha  dospie  k podloženým rozhodnutiam,
a nenahrádzajú politické rozhodnutia prijaté v rámci demokratického rozhodovacieho procesu. Posúdenia vplyvu nesmú
vies  k zbyto ným odkladom v procese tvorby práva ani ovplyv ova  kapacitu spoluzákonodarcov navrhova  zmeny.

Posúdenia vplyvu by sa mali týka  existencie problému, jeho rozsahu a dôsledkov, ako aj otázky, i je alebo nie je
potrebné prija  opatrenie na úrovni Únie. Mali by sa v nich na rtnú  alternatívne riešenia a pod a možnosti potenciálne
krátkodobé a dlhodobé náklady a prínosy, integrovaným a vyváženým spôsobom posúdi  hospodársky, environmen
tálny a sociálny vplyv za použitia kvalitatívnych aj kvantitatívnych analýz. Zásady subsidiarity a proporcionality by sa
mali v plnom rozsahu dodržiava  tak, ako aj základné práva. Posúdenia vplyvu by sa tiež mali vždy, ke  je to možné,
zaobera  „nákladmi spojenými s neeurópskym riešením“ a vplyvom na konkurencieschopnos  a administratívne za a
ženie vyplývajúcim z jednotlivých možností s osobitným zrete om na MSP (zásada „najskôr myslie  na malých“),
digitálnymi aspektami a územným vplyvom. Posúdenia vplyvu by mali by  založené na presných, objektívnych a úplných
informáciách a mali by by  primerané z h adiska ich rozsahu a zamerania.

13. Komisia bude vykonáva  posúdenia vplyvu svojich legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, delegovaných aktov
a vykonávacích opatrení, v prípade ktorých sa o akáva významný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv.
Posúdenia vplyvu sa budú spravidla pripája  k iniciatívam zahrnutým do pracovného programu Komisie alebo do
spolo ného vyhlásenia.

Komisia v rámci svojho postupu posúdenia vplyvu uskuto uje o najrozsiahlejšie konzultácie. Objektívnu kontrolu
kvality posúdení vplyvu Komisie bude vykonáva  jej výbor pre kontrolu regulácie. Kone né výsledky týchto posúdení
budú k dispozícii Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom, pri om sa v ase prijatia iniciatívy Komisie
sprístupnia verejnosti spolu s stanoviskom(-ami) výboru pre kontrolu regulácie.

14. Európsky parlament a Rada pri rozhodovaní o legislatívnych návrhoch Komisie v plnej miere zoh adnia posú
denia vplyvu vypracované Komisiou. Na tento ú el sa posúdenia vplyvu predkladajú tak, aby Európskemu parlamentu
a Rade u ah ili posúdenie rozhodnutí Komisie.

15. Ak to Európsky parlament a Rada budú považova  za vhodné a potrebné na ú ely legislatívneho procesu,
vykonajú posúdenia vplyvu v súvislosti so svojimi zásadnými pozme ujúcimi návrhmi k návrhu Komisie. Európsky
parlament a Rada budú za východiskový bod pre svoju alšiu prácu spravidla považova  posúdenie vplyvu vypracované
Komisiou. Vymedzenie pojmu „zásadný“ pozme ujúci návrh je na jednotlivých inštitúciách.

16. Komisia môže z vlastného podnetu alebo na výzvu Európskeho parlamentu alebo Rady doplni  svoje posúdenie
vplyvu alebo vykona  analýzy, ktoré považuje za potrebné. Komisia pritom zoh adní všetky dostupné informácie,
dosiahnuté štádium legislatívneho procesu a potrebu predís  zbyto ným prie ahom v uvedenom procese. Spoluzáko
nodarcovia v plnej miere zoh adnia všetky alšie skuto nosti, ktoré v tejto súvislosti uvedie Komisia.

17. Každá z uvedených troch inštitúcií zodpovedá za to, ako zorganizuje svoju prácu na posúdení vplyvu vrátane
vnútorných organiza ných zdrojov a kontroly kvality. Pravidelne navzájom spolupracujú výmenou informácií o najlep
ších postupoch a metódach týkajúcich sa posúdení vplyvu, ím sa každej z inštitúcií umožní zlepši  svoje metódy
a postupy, ako aj súdržnos  prác na posudzovaní vplyvu ako celku.

18. Pôvodné posúdenie vplyvu vypracované Komisiou a akáko vek alšia práca inštitúcií na posúdení vplyvu po as
legislatívneho procesu sa do konca legislatívneho procesu zverejní a ako celok sa môže použi  ako základ na hodnotenie.
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Konzultácia s verejnos ou a zainteresovanými stranami a spätná väzba od nich

19. Konzultácia s verejnos ou a zainteresovanými stranami je nevyhnutná na podložené rozhodovanie a zvýšenie
kvality tvorby práva. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné dojednania vz ahujúce sa na návrhy Komisie pod a lánku 155
ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Komisia pred prijatím návrhu uskuto ní otvorené a transparentné verejné
konzultácie, pri om zabezpe í, aby podmienky a lehoty týchto verejných konzultácií umož ovali o najširšiu ú as .
Komisia najmä podporuje priamu ú as  MSP a iných kone ných používate ov na týchto konzultáciách. To bude zah a
aj verejné internetové konzultácie. Výsledky konzultácií s verejnos ou a zainteresovanými stranami sa bezodkladne
oznámia obom spoluzákonodarcom a zverejnia sa.

Ex post hodnotenie platných právnych predpisov

20. Uvedené tri inštitúcie potvrdzujú význam o najvä šieho možného súladu a súdržnosti pri organizácii ich práce
hodnotenia ú innosti právnych predpisov Únie, ako aj v rámci súvisiacich konzultácií s verejnos ou a zainteresovanými
stranami.

21. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o svojom viacro nom pláne hodnotení existujúcich právnych
predpisov a pod a možnosti zahrnie do uvedeného plánu ich žiadosti o podrobné hodnotenie konkrétnych oblastí
politiky alebo právnych aktov.

V rámci plánovania inností v oblasti hodnotenia bude Komisia rešpektova  lehoty, ktoré sú stanovené v právnych
predpisoch Únie na predkladanie správ, ako aj na ú ely preskúmania.

22. V rámci legislatívneho cyklu by mali hodnotenia existujúcich právnych predpisov a politík založené na efektív
nosti, ú innosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnote poskytova  základ pre hodnotenia možností alších
opatrení. Na podporu týchto procesov sa uvedené tri inštitúcie dohodli na tom, že pod a potreby do svojich legislatívnych
návrhov zaradia požiadavky podávania správ, monitorovania a hodnotenia a zárove  budú predchádza  nadmernej
regulácii a administratívnemu za aženiu, najmä vo vz ahu k lenským štátom. Vo vhodných prípadoch do takýchto
požiadaviek zaradia aj merate né ukazovatele, na základe ktorých sa budú zhromaž ova  dôkazy o ú inkoch právnych
predpisov v praxi.

23. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že budú systematicky zvažova  použitie doložiek o preskúmaní v právnych
predpisoch a zoh adnia as potrebný na vykonanie a na zhromaždenie dôkazov o výsledkoch a vplyve.

Uvedené tri inštitúcie zvážia, i obmedzi  uplat ovanie niektorých právnych predpisov na ur ité asové obdobie („doložka
o ukon ení platnosti“).

24. Uvedené tri inštitúcie sa navzájom v as informujú pred prijatím alebo preskúmaním svojich usmernení týkajúcich
sa ich nástrojov lepšej tvorby práva (konzultácie s verejnos ou a zainteresovanými stranami, posúdenia vplyvu a ex post
hodnotenia).

IV. LEGISLATÍVNE NÁSTROJE

25. Komisia v dôvodovej správe ku každému návrhu poskytne Európskemu parlamentu a Rade vysvetlenie a odôvod
nenie svojej vo by právneho základu a druhu právneho aktu. Komisia by mala náležite zoh adni  rozdielnu povahu
a ú inky medzi nariadeniami a smernicami.

Komisia takisto v dôvodových správach vysvetlí, pre o sú navrhované opatrenia opodstatnené vzh adom na zásady
subsidiarity a proporcionality a ako sú zlu ite né so základnými právami. Komisia naviac poskytne preh ad o rozsahu
a výsledkoch konzultácií s verejnos ou a so zainteresovanými stranami, posúdenie vplyvu a ex post hodnotení platných
právnych predpisov, ktoré uskuto nila.

Ak sa plánuje zmena právneho základu, ktorej dôsledkom je zmena riadneho legislatívneho postupu na mimoriadny
legislatívny postup alebo nelegislatívny postup, medzi uvedenými tromi inštitúciami sa o tom uskuto ní výmena názo
rov.

Uvedené tri inštitúcie sa zhodli, že vo ba právneho základu je právnym rozhodnutím, ktoré sa musí zaklada  na
objektívnych dôvodoch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu.

Komisia bude na alej v plnej miere vykonáva  svoju inštitucionálnu úlohu, aby zabezpe ila dodržiavanie zmlúv a judi
katúry Súdneho dvora Európskej únie.
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V. DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

26. Uvedené tri inštitúcie zdôraz ujú významnú úlohu, ktorú majú delegované a vykonávacie akty v práve Únie. Ke
sa používajú efektívne, transparentne a v opodstatnených prípadoch, sú tieto akty neoddelite ným nástrojom lepšej
tvorby práva, pri om prispievajú k jednoduchosti a aktuálnosti právnej úpravy, ako aj k jej efektívnemu a urýchlenému
vykonávaniu. Rozhodnutie o tom, i a v akom rozsahu použi  delegované alebo vykonávacie akty, patrí v rozsahu
stanovenom zmluvami do právomoci zákonodarcu.

27. Uvedené tri inštitúcie uznávajú potrebu zosúladi  existujúce právne predpisy s právnym rámcom zavedeným
Lisabonskou zmluvou a predovšetkým potrebu vysokej priority promptného zosúladenia všetkých základných aktov,
ktoré ešte odkazujú na regula ný postup s kontrolou. Komisia navrhne uvedené zosúladenie všetkých základných aktov
do konca roku 2016.

28. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na „Spolo nej dohode o delegovaných aktoch“ a na súvisiacich štandardných
formuláciách ( alej len „spolo ná dohoda“), ktoré sú jej prílohou. V súlade so spolo nou dohodou a s cie om zvýši
transparentnos  a zlepši  konzultácie sa Komisia zaväzuje, že pred prijatím delegovaných aktov získa všetky potrebné
odborné poznatky, a to aj prostredníctvom konzultácií s odborníkmi z lenských štátov a prostredníctvom verejných
konzultácií.

Okrem toho vždy, ke  bude potrebné v rámci v asnej prípravy návrhov vykonávacích aktov získa  širšie odborné
poznatky, Komisia využije expertné skupiny, konzultácie zamerané na konkrétne zainteresované strany a prípadne
uskuto ní konzultácie s verejnos ou.

S cie om zabezpe i  rovnaký prístup ku všetkým informáciám sa Európskemu parlamentu a Rade zasielajú všetky
dokumenty v rovnakom ase ako odborníkom z lenských štátov. Odborníci z Európskeho parlamentu a Rady
majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, na ktoré sú pozvaní odborníci z lenských štátov
a ktoré sa týkajú prípravy delegovaných aktov.

Komisia môže by  pozývaná na zasadnutia v Európskom parlamente alebo Rade na ú ely alšej výmeny názorov
o príprave delegovaných aktov.

Uvedené tri inštitúcie za nú rokova  bez zbyto ného odkladu po nadobudnutí ú innosti tejto dohody s cie om doplni
spolo nú dohodu stanovením nezáväzných kritérií na uplat ovanie lánkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie.

29. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú v úzkej spolupráci zriadi  najneskôr do konca roka 2017 spolo ný funk ný
register delegovaných aktov, ktorý bude poskytova  štruktúrovanou a používate sky ústretovou formou informácie
v záujme zvýšenia transparentnosti, u ah enia plánovania a umožnenia sledova  všetky jednotlivé štádiá životného
cyklu delegovaného aktu.

30. Pokia  ide o vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že nebudú do
právnych predpisov Únie dop a  procesné požiadavky, ktorými by sa zmenili mechanizmy kontroly stanovené v naria
dení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 182/2011 (1). Od výborov, ktoré vykonávajú svoje úlohy pod a postupu
stanoveného v uvedenom nariadení, by sa nemalo požadova , aby v rámci tejto funkcie vykonávali iné funkcie.

31. Za podmienky, že Komisia poskytne objektívne odôvodnenie založené na významnom prepojení medzi dvomi
alebo viacerými splnomocneniami uvedenými v jednom legislatívnom akte, a pokia  v danom legislatívnom akte nie je
stanovené inak, tieto splnomocnenia sa môžu zlú i . Konzultácie pri príprave delegovaných aktov slúžia aj na to, aby sa
ur ilo, ktoré splnomocnenia sú významne prepojené. V takýchto prípadoch sa v námietke Európskeho parlamentu alebo
Rady jasne uvedie, ktorého splnomocnenia sa konkrétne týka.

VI. TRANSPARENTNOS  A KOORDINÁCIA LEGISLATÍVNEHO PROCESU

32. Uvedené tri inštitúcie uznávajú, že riadny legislatívny postup sa vyvinul na základe pravidelných kontaktov vo
všetkých fázach postupu. Sú aj na alej odhodlané zlepšova innos  vykonanú v rámci riadneho legislatívneho postupu
v súlade so zásadami lojálnej spolupráce, transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti.
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Uvedené tri inštitúcie sa zhodli najmä na tom, že Európsky parlament a Rada ako spoluzákonodarcovia majú pri
vykonávaní svojich právomocí rovnocenné postavenie. Komisia vykonáva svoju úlohu sprostredkovate a tak, že
k obom zložkám legislatívneho orgánu pristupuje rovnako, pri om v plnom rozsahu rešpektuje úlohy pridelené
uvedeným trom inštitúciám zmluvami.

33. Uvedené tri inštitúcie sa prostredníctvom vhodných postupov, vrátane dialógu medzi nimi, budú po as legislatív
neho procesu pravidelne navzájom informova  o svojej práci, o rokovaniach, ktoré medzi nimi prebiehajú, a o
akejko vek prípadnej spätnej väzby od zainteresovaných strán.

34. Európsky parlament a Rada sa ako spoluzákonodarcovia zhodli na význame udržiavania úzkych kontaktov už
pred medziinštitucionálnymi rokovaniami, aby dosiahli lepšie vzájomné porozumenie svojich jednotlivých stanovísk. Na
tento ú el budú v rámci legislatívneho procesu u ah ova  vzájomnú výmenu názorov a informácií, a to aj vyzývaním
zástupcov ostatných inštitúcií k pravidelným neformálnym výmenám názorov.

35. Európsky parlament a Rada v záujme efektívnosti zabezpe ia lepšiu synchronizáciu svojho prístupu k legisla
tívnym návrhom. Európsky parlament a Rada najmä porovnajú indikatívne harmonogramy pre jednotlivé štádiá vedúce
ku kone nému prijatiu každého legislatívneho návrhu.

36. Tam, kde je to vhodné, sa uvedené tri inštitúcie môžu dohodnú  na koordinácii úsilia na urýchlenie legislatívneho
procesu a zárove  zabezpe ia, aby boli rešpektované výhradné práva spoluzákonodarcov a aby sa zachovala kvalita
právnych predpisov.

37. Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na tom, že poskytovanie informácií národným parlamentom musí umožni
národným parlamentom plne vykonáva  ich výhradné práva vyplývajúce zo zmlúv.

38. Uvedené tri inštitúcie zabezpe ia transparentnos  legislatívnych postupov, a to na základe príslušných právnych
predpisov a judikatúry, vrátane primeraného prístupu k trojstranným rokovaniam.

Uvedené tri inštitúcie budú zlepšova  komunikáciu s verejnos ou po as celého legislatívneho cyklu, a najmä spolo ne
oznamova  úspešný výsledok legislatívneho procesu v rámci riadneho legislatívneho postupu po dosiahnutí dohody,
konkrétne prostredníctvom spolo ných tla ových konferencií alebo akýchko vek iných prostriedkov, ktoré považujú za
vhodné.

39. S cie om u ah i  sledovate nos  jednotlivých krokov v legislatívnom procese sa uvedené tri inštitúcie zaväzujú
ur i  do 31. decembra 2016 možnosti alšieho rozvoja platforiem a nástrojov na tento ú el s cie om vytvori  na to
ur enú spolo nú databázu o stave legislatívnych spisov.

40. Uvedené tri inštitúcie uznávajú, že je dôležité zabezpe i , aby každá inštitúcia mohla uplat ova  svoje práva
a plni  svoje povinnosti zakotvené v zmluvách, ako ich vykladá Súdny dvor Európskej únie, pokia  ide o rokovania
o medzinárodných dohodách a ich uzatváranie.

Uvedené tri inštitúcie sa zaviazali stretnú  sa do šiestich mesiacov po nadobudnutí ú innosti tejto dohody s cie om
rokova  o vylepšení praktických opatrení na spoluprácu a výmenu informácií v rámci zmlúv tak, ako ich vykladá Súdny
dvor Európskej únie.

VII. VYKONÁVANIE A UPLAT OVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV ÚNIE

41. Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na dôležitosti štruktúrovanejšej vzájomnej spolupráce pri posudzovaní uplat o
vania a ú innosti práva Únie s cie om jeho zlepšenia prostredníctvom budúcich právnych predpisov.

42. Uvedené tri inštitúcie zdôraz ujú potrebu rýchleho a správneho uplat ovania právnych predpisov Únie v len
ských štátoch. Lehota na transpozíciu smerníc bude o najkratšia a vo všeobecnosti nepresiahne dva roky.

43. Uvedené tri inštitúcie vyzývajú lenské štáty, aby pri prijímaní opatrení na transpozíciu alebo vykonávanie
právnych predpisov Únie alebo na zabezpe enie plnenia rozpo tu Únie o týchto opatreniach jasne informovali verejnos .
Ak sa lenské štáty v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva rozhodnú doplni  prvky, ktoré nijako
nesúvisia s uvedenými právnymi predpismi Únie, takéto doplnenia by mali by  identifikovate né bu  prostredníctvom
transponujúceho aktu alebo aktov, alebo prostredníctvom súvisiacich dokumentov.
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44. Uvedené tri inštitúcie vyzývajú lenské štáty, aby Komisii poskytli sú innos  pri získavaní informácií a údajov
potrebných na monitorovanie a hodnotenie vykonávania práva Únie. Uvedené tri inštitúcie pripomínajú a zdôraz ujú
význam spolo ného politického vyhlásenia lenských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvet ujúcim doku
mentom (1) a spolo ného politického vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 27. októbra 2011
k vysvet ujúcim dokumentom, týkajúcich sa vysvet ujúcich dokumentov, ktoré sprevádzajú oznámenie transpozi ných
opatrení.

45. Komisia bude na alej každoro ne podáva  správu Európskemu parlamentu a Rade o uplat ovaní právnych
predpisov Únie. Ak je to relevantné, správa Komisie zah a odkaz na informácie uvedené v bode 43. Komisia môže
poskytnú alšie informácie o stave vykonávania daného právneho aktu.

VIII. ZJEDNODUŠENIE

46. Uvedené tri inštitúcie potvrdzujú svoj záväzok používa astejšie legislatívnu techniku prepracovania na úpravu
existujúcich právnych predpisov a v plnej miere dodržiava  medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001
o štruktúrovanejšom používaní techniky prepracovania v prípade právnych aktov. Ak prepracovanie nie je vhodné,
Komisia o najskôr po prijatí pozme ujúceho aktu predloží návrh v súlade s medziinštitucionálnou dohodou
z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu legislatívnych textov. Ak Komisia takýto
návrh nepredloží, zdôvodní to.

47. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú podporova  najú innejšie regula né nástroje, ako napríklad harmonizáciu
a vzájomné uznávanie, s cie om zabráni  nadmernej regulácii a administratívnemu za aženiu a plni  ciele zmlúv.

48. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že budú spolupracova  s cie om aktualizova  a zjednoduši  právne predpisy
a zabráni  nadmernej regulácii a administratívnemu za aženiu ob anov, orgánov verejnej správy a MSP, pri om sa
zabezpe í plnenie legislatívnych cie ov. V tomto kontexte sa uvedené tri inštitúcie dohodli na výmene názorov na túto
záležitos  pred finalizáciou pracovného programu Komisie.

Ako príspevok k svojmu programu regula nej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) sa Komisia zaväzuje každoro ne pred
klada  preh ad výsledkov úsilia Únie zjednoduši  právne predpisy a zabráni  nadmernej regulácii a zníži  administratívne
za aženie, vrátane ro ného prieskumu za aženia.

Vždy ke  to bude možné, bude Komisia na základe posúdenia vplyvu a hodnotiacej innosti inštitúcií a vstupov od
lenských štátov a zainteresovaných strán, berúc do úvahy náklady a prínosy regulácie Únie, kvantifikova  zníženie

regula ného za aženia alebo potenciál úspor v súvislosti s jednotlivými návrhmi alebo právnymi aktmi.

Komisia zárove  v programe REFIT posúdi realizovate nos  stanovenia cie ov, ktoré sa týkajú zníženia za aženia
v konkrétnych sektoroch.

IX. VYKONÁVANIE A MONITOROVANIE TEJTO DOHODY

49. Uvedené tri inštitúcie podniknú kroky potrebné na to, aby mali prostriedky a zdroje potrebné na riadne vyko
návanie ustanovení tejto dohody.

50. Uvedené tri inštitúcie budú monitorova  vykonávanie tejto dohody spolo ne a pravidelne, a to tak na politickej
úrovni prostredníctvom ro ných rokovaní, ako aj na technickej úrovni v skupine pre medziinštitucionálnu koordináciu.

X. ZÁVERE NÉ USTANOVENIA

51. Táto medziinštitucionálna dohoda nahrádza Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva zo 16. decembra
2003 (2) a Medziinštitucionálny spolo ný prístup k posudzovaniu vplyvu z novembra 2005 (3).

Príloha k tejto dohode nahrádza Spolo nú dohoda o delegovaných aktoch z roku 2011.

52. Táto dohoda nadobúda ú innos  d om jej podpisu.
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, 13  2016 .
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.
Strasbourg, 13. aprill 2016

, 13  2016.
Done at Strasbourg, 13 April 2016.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasb r , 2016. gada 13. apr l .
Priimta Strasb re 2016 m. balandžio 13 d.
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.
Mag mul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.
Sporz dzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.
V Štrasburgu 13. apríla 2016.
V Strasbourgu, 13. aprila 2016.
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel

For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Za Europski parlament
Per il Parlamento europeo
Eiroparlamenta v rd
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részér l
G all-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
Za Európsky parlament
Za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar

Por el Consejo
Za Radu
På Rådets vegne
Im Namen des Rates
Nõukogu nimel

For the Council
Pour le Conseil
Thar ceann Comhairle
Za Vije e
Per il Consiglio
Padomes v rd
Tarybos vardu
A Tanács részér l
G all-Kunsill
Voor de Raad
W imieniu Rady
Pelo Conselho
Pentru Consiliu
Za Radu
Za Svet
Neuvoston puolesta
På rådets vägnar

Por la Comisión
Za Komisi
På Kommissionens vegne
Im Namen der Kommission
Komisjoni nimel

For the Commission
Pour la Commission
Thar ceann an Choimisiúin
Za Komisiju
Per la Commissione
Komisijas v rd
Komisijos vardu
A Bizottság részér l
G all-Kummissjoni
Voor de Commissie
W imieniu Komisji
Pela Comissão
Pentru Comisie
Za Komisiu
Za Komisijo
Komission puolesta
På kommissionens vägnar

/El Presidente/P edseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/
O ó /The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/

Il Presidente/Priekšs d t js/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/
Przewodnicz cy/O Presidente/Pre edintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

Spolo ná dohoda Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o delegovaných aktoch

I. Rozsah pôsobnosti a všeobecné zásady

1. Táto spolo ná dohoda rozvíja a nahrádza spolo nú dohodu o delegovaných aktoch z roku 2011 a zjednodušuje
postup, ktorý v nadväznosti na u ustanovili Európsky parlament a Rada. V tejto spolo nej dohode sa stanovujú
praktické dojednania a dohodnuté spresnenia a preferencie vz ahujúce sa na delegovanie legislatívnej právomoci
pod a lánku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Uvedený lánok vyžaduje, aby sa v každom
legislatívnom akte, prostredníctvom ktorého dochádza k delegovaniu, výslovne vymedzili ciele, obsah, rozsah
a trvanie delegovania ( alej len „základný akt“).

2. Európsky parlament, Rada a Komisia ( alej len „uvedené tri inštitúcie“) v rámci výkonu svojich právomocí a v
súlade s postupmi ustanovenými v ZFEÚ po as celého postupu spolupracujú v záujme hladkého výkonu delego
vanej právomoci a ú innej kontroly tejto právomoci zo strany Európskeho parlamentu a Rady. Na tento ú el
udržiavajú príslušné kontakty na administratívnej úrovni.

3. Pri navrhovaní delegovania právomocí pod a lánku 290 ZFEÚ alebo pri samotnom delegovaní takejto právomoci
sa uvedené inštitúcie v závislosti od postupu prijímania, ktorý je stanovený pre základný akt, zaväzujú v maximálnej
možnej miere používa  štandardné ustanovenia stanovené v dodatku k spolo nej dohode.

II. Konzultácie pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov

4. Komisia pri príprave návrhov delegovaných aktov uskuto uje konzultácie s odborníkmi ur enými jednotlivými
lenskými štátmi. Útvary Komisie uskuto ujú v as s odborníkmi z lenských štátov konzultácie o každom návrhu

delegovaného aktu, ktorý tieto útvary vypracovali (*). Návrhy delegovaných aktov sa poskytnú odborníkom z len
ských štátov. Tieto konzultácie sa uskuto nia prostredníctvom existujúcich expertných skupín, resp. prostredníctvom
stretnutí ad hoc s odborníkmi z lenských štátov, na ktoré Komisia pozve týchto odborníkov prostredníctvom
stálych zastúpení všetkých lenských štátov. O tom, ktorí odborníci sa zú astnia, rozhodujú lenské štáty. Odbor
níkom z lenských štátov sa návrhy delegovaných aktov, návrh programu a akéko vek iné relevantné dokumenty
poskytnú v as na to, aby sa mohli pripravi .

5. Na konci každého stretnutia s odborníkmi z lenských štátov alebo v nadväznosti na takéto stretnutia útvary
Komisie uvedú závery, ktoré vyplynuli z rokovaní, vrátane toho, ako zoh adnia stanoviská odborníkov, ako aj svoj

alší postup. Tieto závery sa zaznamenajú v zápisnici zo schôdze.

6. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov sa môžu uskuto ni  aj konzultácie so zainteresovanými stranami.

7. V prípade, že sa uskuto nia akéko vek zmeny v podstate návrhu delegovaného aktu, Komisia dá odborníkom
z lenských štátov príležitos  reagova  na zmenené znenie návrhu delegovaného aktu, a to v prípade potreby
v písomnej podobe.

8. Zhrnutie konzulta ného procesu sa uvedie v dôvodovej správe pripojenej k delegovanému aktu.

9. Komisia v pravidelných intervaloch poskytuje orienta ný preh ad plánovaných delegovaných aktov.
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(*) Osobitosti postupu vypracovania regula ných technických predpisov (RTS), ako je uvedené v nariadeniach o ESA [nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zria uje Európsky orgán doh adu (Európsky
orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dop a rozhodnutie . 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES
(Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1094/2010 z 24. novembra 2010,
ktorým sa zria uje Európsky orgán doh adu (Európsky orgán pre pois ovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa
mení a dop a rozhodnutie . 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48)
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zria uje Európsky orgán
doh adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dop a rozhodnutie . 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie
Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84)] sa zoh adnia bez toho, aby boli dotknuté pravidlá konzultácie stanovené
v tejto dohode.
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10. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov Komisia zabezpe í, aby sa všetky dokumenty vrátane návrhov aktov
v as a sú asne postúpili Európskemu parlamentu a Rade, a to v rovnakom ase ako odborníkom z lenských
štátov.

11. Ak to Európsky parlament a Rada považujú za potrebné, môžu vysla  odborníkov na zasadnutia expertných skupín
Komisie zaoberajúcich sa prípravou delegovaných aktov, na ktoré sú pozvaní odborníci z lenských štátov. Európ
skemu parlamentu a Rade sa na tento ú el zasiela plán na nadchádzajúce mesiace a pozvánky na všetky zasadnutia
expertov.

12. Uvedené tri inštitúcie si na ú ely zasielania a prijímania všetkých dokumentov v súvislosti s delegovanými aktmi
navzájom oznámia svoje funk né schránky pre elektronickú poštu. Po zriadení sa na tento ú el bude používa
register uvedený v bode 29 tejto dohody.

III. Dojednania týkajúce sa zasielania dokumentov a výpo tu lehôt

13. Komisia oficiálne zasiela delegované akty Európskemu parlamentu a Rade prostredníctvom vhodného mechanizmu.
S utajovanými dokumentmi sa zaobchádza v súlade s internými administratívnymi postupmi vypracovanými
každou inštitúciou tak, aby poskytovali všetky potrebné záruky.

14. Aby sa zabezpe ilo, že Európsky parlament a Rada môžu vykonáva  svoje práva ustanovené v lánku 290 ZFEÚ
v lehotách stanovených v jednotlivých základných aktoch, Komisia nebude zasiela  žiadne delegované akty v týchto
obdobiach:

— od 22. decembra do 6. januára,

— od 15. júla do 20. augusta.

Tieto obdobia platia len v tom prípade, že lehota na vznesenie námietok vychádza z bodu 18.

Tieto obdobia neplatia vo vz ahu k delegovaným aktom prijatým v rámci postupu pre naliehavé prípady stano
veného v asti VI tejto spolo nej dohody. V prípade, že sa po as niektorého z období uvedených v prvom
pododseku prijme delegovaný akt postupom pre naliehavé prípady, lehota na vznesenie námietok stanovená
v základnom akte za ne plynú  až po skon ení tohto obdobia.

Uvedené tri inštitúcie sa do októbra roku, ktorý predchádza vo bám do Európskeho parlamentu, dohodnú na
mechanizme oznamovania delegovaných aktov po as obdobia volieb do Európskeho parlamentu.

15. Lehota na vznesenie námietok za ína plynú , ke  sa Európskemu parlamentu a Rade doru ili znenia delegovaného
aktu vo všetkých úradných jazykoch.

IV. Trvanie delegovania

16. V základnom akte sa môže Komisia splnomocni  na prijímanie delegovaných aktov na dobu neur itú alebo ur itú.

17. V prípade, že bola stanovená doba ur itá, v základnom akte by sa v zásade malo stanovi  automatické predlžovanie
delegovania právomoci o rovnako dlhé obdobia, pokia  Európsky parlament alebo Rada nevznesú najneskôr tri
mesiace pred koncom každého obdobia vo i takémuto pred ženiu námietku. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa
delegovanej právomoci najneskôr devä  mesiacov pred uplynutím každého takéhoto obdobia. Týmto bodom nie je
dotknuté právo Európskeho parlamentu alebo Rady delegovanie odvola .

V. Lehoty na vznesenie námietok Európskym parlamentom a Radou

18. Bez toho, aby bol dotknutý postup pre naliehavé prípady, by mala by  lehota na vznesenie námietok, vymedzená
jednotlivo v každom základnom akte, v zásade dva mesiace a nie menej, s tým, že ju možno na podnet niektorej
z týchto dvoch inštitúcií (Európskeho parlamentu alebo Rady) pred ži  o alšie dva mesiace.
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19. Delegovaný akt sa však môže uverejni  v Úradnom vestníku Európskej únie a môže nadobudnú  ú innos  pred
uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevznies
námietku.

VI. Postup pre naliehavé prípady

20. Postup pre naliehavé prípady by mal by  vyhradený pre výnimo né situácie, medzi ktoré patria napr. záležitosti
bezpe nosti, ochrany zdravia a bezpe nosti alebo vonkajšie vz ahy vrátane humanitárnych kríz. Dôvody pre
uplatnenie postupu pre naliehavé prípady by Európsky parlament a Rada mali uvies  v základnom akte.
V základnom akte sa uvedú situácie, v ktorých sa použije postup pre naliehavé prípady.

21. Komisia sa zaväzuje, že bude v plnom rozsahu informova  Európsky parlament a Radu o možnosti prijatia
delegovaného aktu pod a postupu pre naliehavé prípady. Ke  útvary Komisie dospejú k záveru, že možno pred
poklada  takúto situáciu, neformálne na to prostredníctvom funk ných schránok elektronickej pošty uvedených
v bode 12 vopred upozornia sekretariát Európskeho parlamentu a sekretariát Rady.

22. Delegovaný akt prijatý postupom pre naliehavé prípady nadobúda ú innos  okamžite a uplat uje sa, kým sa proti
nemu v lehote ustanovenej v základnom akte nevznesie námietka. Ak proti nemu vznesie Európsky parlament
alebo Rada námietku, Komisia ihne  po oznámení Európskeho parlamentu alebo Rady o rozhodnutí vznies
námietku akt zruší.

23. Komisia pri oznamovaní delegovaného aktu prijatého postupom pre naliehavé prípady Európskemu parlamentu
a Rade uvedie dôvody použitia uvedeného postupu.

VII. Uverejnenie v úradnom vestníku

24. Delegované akty sa uverej ujú v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L po uplynutí lehoty na vznesenie námietky
s výnimkou okolností stanovených v bode 19. Delegované akty prijaté postupom pre naliehavé prípady sa
uverej ujú bezodkladne.

25. Bez toho, aby bol dotknutý lánok 297 ZFEÚ, sa v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L uverej ujú aj
rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady o odvolaní delegovania právomoci, o vznesení námietky vo i
delegovanému aktu prijatému postupom pre naliehavé prípady alebo o odmietnutí automatického pred ženia
delegovania právomoci. Rozhodnutie o odvolaní delegovania nadobúda ú innos  d om nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

26. Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní aj rozhodnutia o zrušení delegovaných aktov prijatých
postupom pre naliehavé prípady.

VIII. Vzájomná výmena informácií, najmä v prípade odvolania delegovania

27. Európsky parlament a Rada sa pri výkone svojich práv v rámci uplat ovania podmienok stanovených v základnom
akte navzájom informujú, a takisto informujú aj Komisiu.

28. Ke  bu  Európsky parlament alebo Rada iniciujú postup, ktorý by mohol vies  k odvolaniu delegovania právomoci,
informujú zvyšné dve inštitúcie najneskôr jeden mesiac pred prijatím rozhodnutia o odvolaní delegovania.
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Dodatok

Štandardné ustanovenia

Odôvodnenie:

S cie om … [cie ] by sa mala na Komisiu delegova  právomoc prijíma  akty v súlade s lánkom 290 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, pokia  ide o … [obsah a rozsah]. Je osobitne dôležité, aby Komisia po as prípravných prác uskuto nila
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými
v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastú
penia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doru ujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom ase
ako odborníkom z lenských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasad
nutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

lánok, ktorým ( lánky, ktorými) sa deleguje právomoc

Komisia [prijme/je splnomocnená prijíma ] delegované akty v súlade s lánkom [A] týkajúce sa … [obsah a rozsah].

Doplní sa nasledujúci dopl ujúci odsek, ak sa uplat uje postup pre naliehavé prípady:

Ak sa to v prípade … [obsah a rozsah] vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté pod a
tohto lánku sa uplat uje postup stanovený v lánku [B].

lánok [A]

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa ude uje právomoc prijíma  delegované akty za podmienok stanovených v tomto lánku.

[trvanie]

Možnos  1:

2. Právomoc prijíma  delegované akty uvedené v lánku ( lánkoch) … sa Komisii ude uje na dobu neur itú od … [dátum
nadobudnutia ú innosti základného legislatívneho aktu alebo akýko vek iný dátum stanovený spoluzákonodarcami].

Možnos  2:

2. Právomoc prijíma  delegované akty uvedené v lánku ( lánkoch) … sa Komisii ude uje na obdobie … rokov od …
[dátum nadobudnutia ú innosti základného legislatívneho aktu alebo akýko vek iný dátum stanovený spoluzákonodarcami].Ko
misia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr devä  mesiacov pred uplynutím tohto …-ro ného
obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokia  Európsky parlament alebo
Rada nevznesú vo i takémuto pred ženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Možnos  3:

2. Právomoc prijíma  delegované akty uvedené v lánku ( lánkoch) … sa Komisii ude uje na obdobie … rokov od …
[dátum nadobudnutia ú innosti základného legislatívneho aktu alebo akýko vek iný dátum stanovený spoluzákonodarcami].

3. Delegovanie právomoci uvedené v lánku ( lánkoch) … môže Európsky parlament alebo Rada kedyko vek odvola .
Rozhodnutím o odvolaní sa ukon uje delegovanie právomoci, ktoré sa v om uvádza. Rozhodnutie nadobúda
ú innos  d om nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu,
ktorý je v om ur ený. Nie je ním dotknutá platnos  delegovaných aktov, ktoré už nadobudli ú innos .

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi ur enými jednotlivými lenskými štátmi v súlade
so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.
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5. Komisia oznamuje delegovaný akt hne  po jeho prijatí sú asne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý pod a lánku ( lánkov) … nadobudne ú innos , len ak Európsky parlament alebo Rada vo i
nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo d a oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu
a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom
rozhodnutí nevznies  námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota pred ži o [dva mesiace].

Doplní sa nasledujúci dopl ujúci lánok, ak sa uplat uje postup pre naliehavé prípady:

lánok [B]

Postup pre naliehavé prípady

1. Delegované akty prijaté pod a tohto lánku nadobúdajú ú innos  okamžite a uplat ujú sa, pokia  vo i nim nie je
v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú
dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2. Európsky parlament alebo Rada môžu vznies  vo i delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným
v lánku [A] ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo
Rady vznies  námietku akt zruší.
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