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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 001-008  
predložené Výborom pre dopravu a cestovný ruch 
 
Správa 
Brian Simpson A7-0217/2010 
Zmena a dopĺnenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES o štatistických 
údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave 
 
Návrh nariadenia (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Odôvodnenie 7 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (7a) Komisia by mala byť oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní EÚ, 
pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá 
vykonávania smernice 2009/42/ES. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia 
uskutočnila vhodné konzultácie počas 
svojej prípravnej činnosti, a to aj na 
odbornej úrovni. 

Odôvodnenie 
 

Predkladá sa súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o 

regulačnom postupe s kontrolou novým pravidlám o delegovaných aktoch zavedeným 

Lisabonskou zmluvou. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1 (nový) 
Smernica 2009/42/ES 
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1. V článku 3 ods. 4 sa druhý pododsek 
nahrádza takto: 

 „Komisia prijme tieto opatrenia 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom 10a a za podmienok 
stanovených v článkoch 10b a 10c.“ 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1a (nový) 
Smernica 2009/42/ES 
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1a. V článku 4 ods. 1 sa druhý pododsek 
nahrádza takto: 

 „Komisia prijme tieto opatrenia 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom 10a a za podmienok 
stanovených v článkoch 10b a 10c.“ 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1b (nový) 
Smernica 2009/42/ES 
Článok 5 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1b. V článku 5 sa tretí odsek nahrádza 
takto: 

 „Komisia prijme tieto opatrenia 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom 10a a za podmienok 
stanovených v článkoch 10b a 10c.“ 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1c (nový) 
Smernica 2009/42/ES 
Článok 10 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1c. V článku 10 sa vypúšťa odsek 3. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1d (nový) 
Smernica 2009/42/ES 
Článok 10a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1d. Vkladajú sa tieto články: 
 „Článok 10a 

 Vykonávanie delegovania právomoci 

 1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 3 ods. 4, 4 ods. 1 a 5 
ods. 3 sa udeľuje Komisii na dobu piatich 
rokov od ...*. Najneskôr šesť mesiacov 
pred skončením päťročného obdobia 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovaných právomocí. 
Delegovanie právomocí sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ ho Parlament alebo Rada v súlade 
s článkom 10b nezruší. 

 2. Komisia bezprostredne po prijatí 
delegovaného aktu oznámi túto 
skutočnosť súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

 3. Právomoc prijímať delegované akty sa 
udeľuje Komisii za podmienok 
stanovených v článkoch 10b a 10c. 

 _____________________ 
* Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia 

Odôvodnenie 
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Cieľom ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zladiť text s pokračujúcimi 

diskusiami medzi Radou a Európskym parlamentom o ďalších podobných dokumentoch. To by 

malo uľahčiť dosiahnutie skorej dohody v prvom čítaní. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1e (nový) 
Smernica 2009/42/ES 
Článok 10b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1e. vkladá sa tento článok: 

 „Článok 10b 

 Zrušenie delegovania 

 1. Delegovanie právomocí uvedené v 
článkoch 3 ods. 4, 4 ods. 1 a 5 ods. 3 môže 
kedykoľvek zrušiť Európsky parlament 
alebo Rada.  

 Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup 
s cieľom rozhodnúť, či delegovanie 
právomocí zrušiť, vyvinie úsilie s cieľom 
informovať druhú inštitúciu a Komisiu 
v primeranom čase pred prijatím 
konečného rozhodnutia, pričom uvedie 
delegované právomoci, ktorých by sa 
zrušenie mohlo týkať, a možné dôvody 
zrušenia. 

 3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončí 
delegovanie právomocí uvedených v tomto 
rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť ihneď alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá 
vplyv na platnosť už účinných 
delegovaných aktov. Uverejní sa 
v Úradnom vestníku Európskej únie.“ 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1f (nový) 
Smernica 2009/42/ES 
Článok 10c (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1f. vkladá sa tento článok: 

 „Článok 10c 

 Námietky proti delegovaným aktom 

 1. Európsky parlament alebo Rada môže 
vzniesť námietky proti delegovanému 
aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. 

 Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

 2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v 
odseku 1, nevznesie Európsky parlament 
ani Rada námietku proti delegovanému 
aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie a nadobudne 
účinnosť dňom v ňom stanoveným. 

 Delegovaný akt môže byť uverejnený 
v Úradnom vestníku Európskej únie a 
nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
tejto lehoty, ak Európsky parlament a 
Rada informujú Komisiu o tom, že 
nemajú v úmysle predložiť námietky. 

 3. Ak Európsky Parlament alebo Rada 
vznesú námietky proti delegovanému 
aktu, tento akt nenadobúda účinnosť. V 
súlade s článkom 296 Zmluvy o fungovaní 
EÚ inštitúcia, ktorá vznesie námietky 
proti delegovanému aktu, uvedie dôvody 
takéhoto kroku.“ 

 
 
 
 


