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_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 20 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Tieto právomoci 
by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie10, 

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci, najmä pokiaľ ide 
o stanovenie vzhľadu, vzoru a formátu 
určitých dokumentov. Tieto právomoci by 
sa mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201110, 

______________ ______________ 
10 Ú. v. ES L 55, 28.2.2011, s. 13. 10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
plnenie vykonávacích právomocí Komisie 
(Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) „oznámenie o dovoze“ znamená 
oznámenie predložené dovozcom alebo 
jeho agentom alebo zástupcom v čase 
dovozu exempláru druhu uvedeného 
v prílohe C alebo D do Únie , na 
formulári stanovenom v článku 19 ods. 2; 

d) „oznámenie o dovoze“ znamená 
oznámenie predložené dovozcom alebo 
jeho agentom alebo zástupcom v čase 
dovozu exempláru druhu uvedeného 
v prílohe C alebo D do Únie, 
na formulári stanovenom v článku 10 
ods. 5; 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 6 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Po porade s príslušnými krajinami 
pôvodu a po zohľadnení stanoviska 
Vedeckej preskúmavacej skupiny môže 
Komisia pomocou vykonávacích aktov, 
stanoviť všeobecné obmedzenia alebo 
obmedzenia týkajúce sa niektorých krajín 
pôvodu pre dovoz do Únie: 

6. Komisia je po porade s príslušnými 
krajinami pôvodu a po zohľadnení 
stanoviska Vedeckej preskúmavacej 
skupiny splnomocnená v súlade s článkom 
20 prijímať delegované akty, ktorými sa 
stanovujú všeobecné obmedzenia alebo 
obmedzenia týkajúce sa niektorých krajín 
pôvodu pre dovoz do Únie: 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vykonávacie akty uvedené v prvom 
pododseku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 21 
ods. 2. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 



 

 
 PE533.775/ 3 

 SK 

Článok 10 – nadpis 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vydávanie potvrdení Vydávanie povolení, oznámení a potvrdení 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 1 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia prijme vykonávacie akty s 
cieľom stanoviť vzhľad potvrdení 
uvedených v odseku 1. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným 
v článku 21 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 1 b (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Po doručení žiadosti a požadovaných 
dokladov príslušnou osobou 
a za predpokladu, že všetky požiadavky 
týkajúce sa vydávania potvrdení boli 
splnené, výkonný orgán členského štátu 
môže vydať povolenie na účely uvedené 
v článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 ods. 1 a 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 1 c (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1c. Komisia prijme vykonávacie akty s 
cieľom stanoviť vzhľad potvrdení 
uvedených v odseku 1b. Uvedené 
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vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným 
v článku 21 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 
Článok 10 – odsek 1 d (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1d. Komisia prijme vykonávacie akty s 
cieľom stanoviť vzhľad oznámenia 
o dovoze uvedeného v článku 4 ods. 3 a 4. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 21 ods. 2. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 
Článok 19 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 19 vypúšťa sa 

Ďalšie vykonávacie právomoci  

1. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov určí vzhľad dokumentov uvedených 
v článku 4, článku 5, článku 7 ods. 4 a 
článku 10 Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 21 ods. 2. 

 

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví formu zobrazenie 
oznámenia o dovoze. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným 
v článku 21 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 
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Článok 20 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, 
článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, 
článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 
12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [the 
date of entry into force of the basic 
legislative act or from any other date set 
by the legislator]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 7, 
článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, 
článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 
ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 
2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú 
od [dátum nadobudnutia účinnosti 
základného legislatívneho aktu alebo 
od akéhokoľvek iného dátumu 
stanoveného zákonodarcom]. 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 
Článok 20 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 
ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 
6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a 
článku 18 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 7, článku 5 
ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 
ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, 
článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť. 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 
Článok 20 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 
3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 
11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 
1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
ods. 6, článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, 
článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, 
článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, 
článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 
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Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote [dvoch 
mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o [dva mesiace]. 

nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote [dvoch mesiacov] 
odo dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o [dva 
mesiace]. 

 


