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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prijal stanovisko k správe 
Výboru pre právne veci 27. februára 2018. Výbor pre právne veci však počas predchádzajúceho 
volebného obdobia Európskeho parlamentu prácu na tomto návrhu nedokončil. Parlament 21. 
októbra 2019 v súlade s článkom 240 rokovacieho poriadku rozhodol, že činnosť súvisiacu s 
týmto návrhom obnoví. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
preto predložil znova stanovisko Výboru pre právne veci.

Európska komisia navrhuje Európskemu parlamentu a Rade zmenu nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, aby sa riešil 
problém chýbajúceho rozhodnutia členských štátov v citlivých a často politických otázkach.

Predseda Jean-Claude Juncker počas svojho prejavu o stave Únie v Parlamente v septembri 
2016 pripomenul, že členské štáty musia v súvislosti s určitými témami prevziať zodpovednosť. 
Spravodajca súhlasí s touto analýzou a víta návrhy týkajúce sa:
– metódy výpočtu kvalifikovanej väčšiny; hlasy členských štátov, ktoré sa zdržia hlasovania, 
sa už nebudú započítavať do výpočtu kvalifikovanej väčšiny pri hlasovaní v odvolacom výbore; 
– ďalšieho postúpenia veci odvolaciemu výboru, ako aj možného postúpenia veci Komisiou 
Rade;
– zverejnenia hlasov.

Spravodajca zdôrazňuje, že vo väčšine prípadov súčasný systém funguje, a to dobre. 
Navrhované zmeny sa týkajú len postupov na úrovni odvolacieho výboru v prípade, že sa 
nevydá žiadne stanovisko. Z praktického hľadiska by sa tento návrh mal týkať len približne 2 % 
všetkých návrhov vykonávacích aktov predložených výborom. Je preto dôležité nemeniť rámec 
pre komitológiu ako taký. Cieľom spravodajcu je teda pri zachovaní súčasného všeobecného 
rámca zlepšiť systém v záujme zabezpečenia toho, aby sa situácie zablokovaného postupu, 
ktoré sa vyskytli od zavedenia postupu v roku 2011, neopakovali, či už v súvislosti s otázkami, 
ktoré sa už riešili, alebo inými, ktoré by sa mohli objaviť.

Spravodajca sa domnieva, že aspektom, ktorý sa v tomto návrhu musí zlepšiť, je 
transparentnosť. Za citlivé témy ako daňový systém, zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť 
potravín a ochrana životného prostredia musia členské štáty nielen prevziať zodpovednosť, ale 
predovšetkým musia s uvedenými témami oboznámiť občanov. Dôveru európskych občanov 
zachováme len zvýšením transparentnosti a lepším informovaním o rozhodovacom procese EÚ.

Dosiahne sa to nielen zverejnením hlasov na úrovni výborov a odvolacieho výboru s uvedením 
odôvodnenia členských štátov, ale aj rozsiahlymi informačnými kampaňami o postupoch, 
analýze rizík a rozdelení úloh medzi oficiálnymi vedeckými orgánmi v rámci EÚ, európskymi 
agentúrami a inštitúciami a členskými štátmi.

Spravodajca je presvedčený, že zverejnenie hlasov a požiadavka, aby členské štáty 
zdôvodňovali svoje hlasovanie, zároveň umožní členským štátom, ktoré boli prítomné, ale 
chceli sa zdržať hlasovania, vysvetliť svoju pozíciu, pretože ich hlas sa už pri výpočte 
kvalifikovanej väčšiny nezohľadní. Podľa spravodajcu existuje zásadný rozdiel medzi 
neúčasťou na hlasovaní a zdržaním sa hlasovania. Zdržanie sa hlasovania môže byť politickým 
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rozhodnutím, ktoré by malo byť možné vysvetliť, avšak bez paralyzovania systému tak, ako je 
to v súčasnosti.

Spravodajca napokon v záujme demokracie považuje za dôležité, aby bol Parlament vždy 
riadne informovaný o prijatí základných aktov v rovnakom čase ako Rada. Rovnako 
pri postúpení veci Rade, s čím počíta návrh Komisie, musí byť Parlament informovaný 
o záveroch Rady.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Systém zavedený nariadením (EÚ) 
č. 182/2011 celkovo preukázal, že v praxi 
funguje dobre a vytvára primeranú 
rovnováhu, pokiaľ ide o úlohy Komisie 
a ďalších zapojených aktérov. Tento 
systém by mal preto naďalej fungovať 
nezmenený s výnimkou určitých cielených 
zmien týkajúcich sa konkrétnych aspektov 
postupu na úrovni odvolacieho výboru. 
Cieľom týchto zmien je zabezpečiť širšiu 
politickú zodpovednosť a spoluúčasť 
v prípade politicky citlivých vykonávacích 
aktov, avšak bez toho, aby by sa zmenila 
právna a inštitucionálna zodpovednosť za 
vykonávacie akty, ako je upravená 
v nariadení (EÚ) č. 182/2011.

(2) Systém zavedený nariadením (EÚ) 
č. 182/2011 celkovo preukázal, že v praxi 
funguje dobre a vytvára primeranú 
rovnováhu, pokiaľ ide o úlohy Komisie 
a ďalších zapojených aktérov. Vykazuje 
však nedostatky v prípadoch, keď členské 
štáty nedokážu dosiahnuť potrebnú 
väčšinu vo výboroch zriadených 
základnými aktmi a vydajú záver „bez 
stanoviska“ namiesto prijatia stanoviska. 
V takých prípadoch je Komisia vyzvaná 
prijímať rozhodnutia, ktoré sú často 
problematické a týkajú sa politicky 
citlivých otázok. Takéto rozhodnutia sú 
obzvlášť problematické, keď majú priamy 
vplyv na občanov a podniky. Tento systém 
by mal preto naďalej fungovať nezmenený 
s výnimkou určitých cielených zmien 
týkajúcich sa konkrétnych aspektov 
konzultačného postupu a postupu 
preskúmania vrátane postupu na úrovni 
odvolacieho výboru. Cieľom týchto zmien 
je zabezpečiť širšiu politickú 
zodpovednosť a spoluúčasť, najmä 
zo strany členských štátov, v prípade 
politicky citlivých vykonávacích aktov, 
avšak bez toho, aby by sa zmenila právna 
a inštitucionálna zodpovednosť za 
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vykonávacie akty, ako je upravená 
v nariadení (EÚ) č. 182/2011, a to pri 
zachovaní rozhodovania na základe 
spoľahlivých, objektívnych 
a nediskriminačných vedeckých 
informácií podľa postupov stanovených 
v právnych predpisoch Únie a v súlade 
s najnovšími vedeckými normami 
a metódami.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vo viacerých osobitných prípadoch 
sa v nariadení (EÚ) č. 182/2011 stanovuje 
možnosť postúpenia veci odvolaciemu 
výboru. V praxi sa vec predkladá 
odvolaciemu výboru v prípadoch, keď sa 
vo výbore v rámci postupu preskúmania 
nedosiahla kvalifikovaná väčšina, a to ani 
za danú vec, ani proti nej, a preto nebolo 
vydané žiadne stanovisko. Vo väčšine 
prípadov k tomu došlo v súvislosti 
s geneticky modifikovanými organizmami, 
geneticky modifikovanými potravinami 
a krmivami a prípravkami na ochranu 
rastlín.

(3) Vo viacerých osobitných prípadoch 
sa v nariadení (EÚ) č. 182/2011 stanovuje 
možnosť postúpenia veci odvolaciemu 
výboru. V praxi sa vec predkladá 
odvolaciemu výboru v prípadoch, keď sa 
vo výbore v rámci postupu preskúmania 
nedosiahla kvalifikovaná väčšina, a to ani 
za danú vec, ani proti nej, a preto nebolo 
vydané žiadne stanovisko. Vo väčšine 
prípadov k tomu došlo v súvislosti 
s obzvlášť citlivými oblasťami, ako sú 
daňový systém, zdravie spotrebiteľov, 
bezpečnosť potravín, ochrana životného 
prostredia a konkrétnejšie geneticky 
modifikované organizmy, geneticky 
modifikované potraviny a krmivá 
a prípravky na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Je dôležité špecifikovať všetky obzvlášť citlivé odvetvia a nezameriavať sa len na niektoré. 
Nevieme totiž, čo by mohlo v budúcnosti spôsobiť zablokovanie. 

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) Je dôležité pripomenúť, že 
k postúpeniu veci odvolaciemu výboru, 
ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 
č. 182/2011, došlo len vo veľmi 
obmedzenom počte prípadov.

Odôvodnenie

Vo väčšine prípadov súčasný systém funguje dobre. Postupy na úrovni odvolacieho výboru, 
ak sa nevydá žiadne stanovisko, sa týkajú iba približne 2 % všetkých návrhov vykonávacích 
aktov, ktoré sa predložili výborom.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Toto vlastné uváženie je však 
výrazne znížené v prípadoch týkajúcich sa 
povoľovania výrobkov alebo látok, ako 
napríklad v oblasti geneticky 
modifikovaných potravín a krmív, keďže 
Komisia je povinná prijať rozhodnutie 
v primeranom čase a nemôže sa zdržať 
prijímania rozhodnutí.

(6) Toto vlastné uváženie je však 
výrazne znížené v prípadoch týkajúcich sa 
povoľovania výrobkov alebo látok 
v obzvlášť citlivých oblastiach, keďže 
Komisia je povinná prijať rozhodnutie 
v primeranom čase a nemôže sa zdržať 
prijímania rozhodnutí.

Odôvodnenie

Je zmysluplnejšie presunúť podrobnosti o citlivých oblastiach do odôvodnenia 3, pričom 
účelom je aj nezameriavať sa len na niektoré oblasti, pretože nevieme, čo by mohlo byť v 
budúcnosti príčinou zablokovania.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aj keď je Komisia oprávnená 
rozhodovať v takých prípadoch, vzhľadom 

(7) Aj keď je Komisia oprávnená 
rozhodovať v takých prípadoch, vzhľadom 
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na osobitnú citlivosť predmetných otázok 
by členské štáty by mali takisto prevziať 
plnú zodpovednosť v rozhodovacom 
procese. To však nie je dostatočne 
zabezpečené v prípadoch, keď členské 
štáty nie sú schopné dosiahnuť 
kvalifikovanú väčšinu okrem iného 
v dôsledku značného počtu zdržaní sa 
hlasovania alebo neúčasti na hlasovaní.

na osobitnú citlivosť predmetných otázok 
by členské štáty by mali prevziať väčšiu 
zodpovednosť v rozhodovacom procese. 
Ak sa akt týka ochrany zdravia alebo 
bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín, 
väčší dôraz by sa mal klásť na politickú 
zodpovednosť. To však nie je dostatočne 
zabezpečené v prípadoch, keď členské 
štáty nie sú schopné dosiahnuť 
kvalifikovanú väčšinu pre rôzne dôvody 
vrátane značného počtu zdržaní sa 
hlasovania alebo neúčasti na hlasovaní.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Aby sa zvýšila pridaná hodnota 
odvolacieho výboru, jeho úloha by sa mala 
posilniť poskytnutím možnosti zvolať 
ďalšie zasadnutie odvolacieho výboru 
vždy, keď sa nevydá žiadne stanovisko. 
Zodpovedajúcou úrovňou zastúpenia na 
ďalšom zasadnutí odvolacieho výboru by 
mala byť ministerská úroveň, aby sa 
zabezpečila politická diskusia. Aby sa 
umožnila organizácia takéhoto ďalšieho 
zasadnutia, mala by sa predĺžiť lehota na 
vydanie stanoviska odvolacieho výboru.

(8) Aby sa zvýšila pridaná hodnota 
odvolacieho výboru, jeho úloha by sa mala 
posilniť poskytnutím možnosti zvolať za 
mimoriadnych prípadoch pri najbližšej 
možnej príležitosti ďalšie zasadnutie 
odvolacieho výboru vždy, keď sa nevydá 
žiadne stanovisko. Úrovňou zastúpenia na 
ďalšom zasadnutí odvolacieho výboru by 
mala byť zodpovedajúca politická úroveň, 
ako napríklad ministerská úroveň, aby sa 
zabezpečila politická diskusia. Aby sa 
umožnila organizácia takéhoto ďalšieho 
zasadnutia, mala by sa predĺžiť lehota na 
vydanie stanoviska odvolacieho výboru.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Komisia by mala mať možnosť 
v osobitných prípadoch požiadať Radu 
o jej stanovisko a usmernenie k širším 
dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska 
vrátane inštitucionálnych, právnych, 

(10) V osobitných prípadoch na žiadosť 
Komisie by Rada mala mať možnosť 
vyjadriť sa k širším dôsledkom nevydania 
žiadneho stanoviska vrátane 
inštitucionálnych, právnych, politických, 
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politických a medzinárodných dôsledkov. 
Komisia by mala zohľadniť každé 
stanovisko, ktoré Rada vyjadrí do troch 
mesiacov od postúpenia veci. V náležite 
odôvodnených prípadoch môže Komisia 
pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu.

finančných a medzinárodných dôsledkov. 
Komisia by mala zohľadniť každé 
stanovisko, ktoré Rada vyjadrí do troch 
mesiacov od postúpenia veci. V náležite 
odôvodnených prípadoch môže Komisia 
pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu. 
Európsky parlament by mal byť 
informovaný čo najskôr o výsledku 
postúpenia veci Rade.

Odôvodnenie

V záujme demokracie je dôležité, aby bol Parlament informovaný o záveroch postúpenia veci 
Rade.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Transparentnosť hlasovania 
zástupcov členských štátov na úrovni 
odvolacieho výboru by sa mala zvýšiť 
a hlasy zástupcov jednotlivých členských 
štátov by sa mali zverejňovať.

(11) Transparentnosť počas celého 
konzultačného postupu a postupu 
preskúmania, tak na úrovni výborov, ako 
aj odvolacieho výboru, a to aj pokiaľ ide o 
informácie o tom, ako hlasujú zástupcovia 
členských štátov, by sa mala zvýšiť. 
Hlasovanie každého členského štátu by sa 
malo zverejňovať spolu s odôvodnením, či 
už by išlo o kladné stanovisko, záporné 
stanovisko alebo zdržanie sa hlasovania.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a) S cieľom zvýšiť transparentnosť, 
lepšie informovať občanov Únie 
a posilniť ich dôveru v rozhodovací 
proces Únie by Komisia a členské štáty 
mali vypracovať spoločné oznámenie 
o hodnotení rizík, najmä v súvislosti 
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s citlivými otázkami, ako aj 
o rozhodovacom procese Únie a rozdelení 
právomocí medzi oficiálnymi vedeckými 
orgánmi v rámci Únie, agentúrami 
a inštitúciami Únie a členskými štátmi.

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je posilniť dôveru európskych občanov v rozhodovací proces EÚ. Na 
tento účel má zásadný význam organizovanie rozsiahlych informačných kampaní.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 3 – odsek 7 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak odvolací výbor nevydá žiadne 
stanovisko podľa článku 6 ods. 3 druhého 
pododseku, predseda môže rozhodnúť, že 
odvolací výbor zvolá ďalšie zasadnutie na 
ministerskej úrovni. V takých prípadoch 
odvolací výbor vydá stanovisko do troch 
mesiacov od pôvodného dátumu 
postúpenia veci.

Ak odvolací výbor nevydá žiadne 
stanovisko podľa článku 6 ods. 3 druhého 
pododseku, predseda môže rozhodnúť, že 
odvolací výbor zvolá pri najbližšej možnej 
príležitosti ďalšie zasadnutie na 
zodpovedajúcej politickej úrovni, ako 
napríklad na ministerskej úrovni. V takých 
prípadoch odvolací výbor vydá stanovisko 
do troch mesiacov od pôvodného dátumu 
postúpenia veci.

Komisia môže vo výnimočných a riadne 
odôvodnených prípadoch rozhodnúť 
o skrátení lehoty stanovenej v tomto 
odseku.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 6 – odsek 3 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak odvolací výbor nevydá žiadne 
stanovisko, Komisia môže postúpiť vec 

3a. Ak odvolací výbor nevydá žiadne 
stanovisko, Rada sa na žiadosť Komisie 
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Rade a požiadať ju o stanovisko, v ktorom 
uvedie svoje názory a usmernenie k širším 
dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska 
vrátane inštitucionálnych, právnych, 
politických a medzinárodných dôsledkov. 
Komisia by mala zohľadniť každé 
stanovisko, ktoré Rada vyjadrí do troch 
mesiacov od postúpenia veci. V náležite 
odôvodnených prípadoch môže Komisia 
pri postúpení veci určiť kratšiu lehotu.

môže vyjadriť k širším dôsledkom 
nevydania žiadneho stanoviska vrátane 
inštitucionálnych, právnych, politických 
a medzinárodných dôsledkov. Komisia by 
mala zohľadniť každé stanovisko, ktoré 
Rada vyjadrí do troch mesiacov od 
postúpenia veci. V náležite odôvodnených 
prípadoch môže Komisia pri postúpení veci 
určiť kratšiu lehotu. Európsky parlament 
je čo najskôr informovaný o výsledku 
postúpenia veci Rade.

Odôvodnenie

V záujme demokracie je dôležité, aby bol Parlament čo najskôr informovaný o záveroch 
postúpenia veci Rade.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) výsledky hlasovania a v prípade 
odvolacieho výboru aj hlasy vyjadrené 
zástupcami jednotlivých členských štátov; 

e) výsledky hlasovania odrážajúce 
postoj vyjadrený zástupcami jednotlivých 
členských štátov na úrovni výborov aj 
odvolacieho výboru doplnené 
odôvodnením, či už ide o kladné 
stanovisko, záporné stanovisko alebo 
zdržanie sa hlasovania;

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý text a vyžiada si príslušné zmeny v 
celom texte.)

Odôvodnenie

Treba posilniť transparentnosť na obnovenie dôvery európskych občanov v rozhodovací 
proces EÚ. To si vyžaduje zverejňovanie hlasov na úrovni výborov aj odvolacieho výboru 
spolu s vysvetlením dôvodov členských štátov. Členské štáty musia prevziať zodpovednosť.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 182/2011
Článok 11 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a) V článku 11 sa prvý odsek 
nahrádza takto:

Ak je základný akt prijatý podľa riadneho 
legislatívneho postupu, môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek oznámiť 
Komisii, že sa domnieva, že návrh 
vykonávacieho aktu presahuje 
vykonávacie právomoci ustanovené v 
základnom akte. V takom prípade Komisia 
prehodnotí návrh vykonávacieho aktu, 
pričom zohľadní vyjadrené pozície a 
oznámi Európskemu parlamentu a Rade, či 
zamýšľa ponechať, zmeniť alebo doplniť, 
alebo vziať návrh vykonávacieho aktu 
späť.

Ak je základný akt prijatý podľa riadneho 
legislatívneho postupu, môže Európsky 
parlament alebo Rada, ktoré boli o 
vykonávacom akte súčasne a čo najskôr 
informované, kedykoľvek oznámiť 
Komisii, že sa domnieva, že návrh 
vykonávacieho aktu alebo opatrenia 
prekračuje vykonávacie právomoci 
uvedené v základnom legislatívnom akte 
alebo z iných dôvodov nie je v súlade s 
právom Únie. V takom prípade Komisia 
prehodnotí návrh vykonávacieho aktu, 
pričom zohľadní vyjadrené pozície a 
oznámi Európskemu parlamentu a Rade, či 
zamýšľa ponechať, zmeniť alebo doplniť, 
alebo vziať návrh vykonávacieho aktu 
späť.
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