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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre medzinárodný obchod prijal stanovisko k správe Výboru pre právne veci 
4. decembra 2017. 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 medzinárodný obchod preto opätovne predkladá stanovisko Výboru pre 
právne veci. Štatistiky o komitológii uvedené v tomto odôvodnení spravodajca aktualizoval a 
zahrnul do nich najnovšie informácie, ktoré boli k dispozícii pre rok 2018.

Komisia v tomto návrhu predložila štyri pozmeňujúce návrhy k nariadeniu (EÚ) č. 182/20111 
(ďalej len „nariadenie o komitológii“), v ktorých sa upravujú situácie, keď odvolací výbor 
počas komitologického postupu nie je schopný vydať stanovisko k návrhu vykonávacieho 
aktu Komisie. Konkrétne sa navrhuje:

• nezapočítavať hlasy členov výboru, ktorí sa zdržia hlasovania, do výpočtu 
kvalifikovanej väčšiny v odvolacom výbore; rozhodnutia odvolacieho výboru budú 
platné iba vtedy, ak zúčastnení členovia predstavujú jednoduchú väčšinu členských 
štátov;

• umožniť, aby sa mohlo konať ďalšie zasadnutie odvolacieho výboru na úrovni 
ministrov;

• umožniť, aby Komisia postúpila vec Rade a požiadala ju o stanovisko k danej otázke 
a k širším dôsledkom nevydania žiadneho stanoviska odvolacím výborom;

• verejne zaznamenať hlasovanie členských štátov v odvolacom výbore; toto opatrenie 
je zamerané na zvýšenie transparentnosti komitologických postupov.

Navrhované zmeny sa týkajú len postupov na úrovni odvolacieho výboru v prípade, že sa 
nevydá žiadne stanovisko. Z praktického hľadiska sa tento návrh zaoberá prípadmi, ktoré 
tvoria iba približne 2 % všetkých návrhov vykonávacích aktov predložených výborom.

Čo sa týka spoločnej obchodnej politiky, ktorá patrí do právomoci Výboru pre medzinárodný 
obchod (INTA), existuje 14 komitologických výborov (údaj z roku 20182) a väčšina prijatých 
vykonávacích aktov sa týka oblasti nástrojov na ochranu obchodu (trade defence instruments, 
„TDI“), čiže antidumpingových a vyrovnávacích opatrení (napríklad v roku 2018 sa 
z celkového počtu 52 vykonávacích aktov prijatých v oblasti spoločnej obchodnej politiky 
až 44 týkalo TDI). Nariadenie o komitológii sa začalo uplatňovať na opatrenia týkajúce sa 
TDI až vo februári 2014, po prijatí nariadenia (EÚ) č. 37/20143 Odvtedy sa postup 
odvolacieho výboru pre opatrenia TDI využil len dvakrát, a to v roku 2017 vo veci solárnych 
panelov4 a vo veci určitých výrobkov zo železa5. 

1 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 vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie, Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18. 
2 Správa Komisie o činnosti výborov počas roku 2018, COM(2019)0638 final, 16.12.2019.
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014 z 15. januára 2014, ktorým sa menia určité 
nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení, 
Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1 – 51.
4 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/367 z 1. marca 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred 
uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá 
konečné antidumpingové clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných 
komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej 
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Výbor INTA je tiež zodpovedný za vykonávanie aktov prijatých v iných oblastiach, 
 napríklad v súvislosti s makrofinančnou pomocou tretím krajinám alebo vonkajšími aspektmi 
v oblasti cla.

Spravodajca celkovo víta návrh Komisie. Príklady zo súčasnej praxe ukazujú, že by sa mali 
zaviesť presnejšie mechanizmy, aby sa zvýšila istota a transparentnosť pozícií členských 
štátov prijatých v rámci komitologických postupov. Malo by sa však zaistiť, 
aby komitologické postupy na úrovni odvolacieho výboru ani na úrovni postúpenia veci Rade 
nemali nepriaznivý vplyv na prijímanie potrebných opatrení TDI, ktoré sú často pod veľkým 
časovým tlakom.

Vo všeobecnosti by spravodajca chcel zdôrazniť, že postupy v rámci Európskej únie sa musia 
optimalizovať a vykonávať časovo efektívnym spôsobom. Je veľmi dôležité, aby EÚ v čase 
rastúcej globálnej hospodárskej súťaže plnila svoje sľuby, ciele a povinnosti, aby mohla 
zostať konkurencieschopná a stanovovať normy, pokiaľ ide o jej vysoké hospodárske, 
sociálne a environmentálne ciele.

Spravodajca preto navrhuje, aby sa v súvislosti so zasadnutiami odvolacieho výboru 
(na úrovni ministrov, ako aj pri prvom zasadnutí) a s postúpením veci Rade určilo, 
že v prípadoch, keď príslušné základné právne akty stanovujú pevný časový rámec na 
uzavretie postupov, by Komisia vždy mala mať možnosť tieto lehoty skrátiť.

Takisto sa navrhuje, aby sa stanovila konkrétna časová lehota, v rámci ktorej môžu Európsky 
parlament a Rada uplatňovať svoju kontrolnú právomoc. Táto lehota existovala už pred 
prijatím súčasného nariadenia o komitológii a spravodajca považuje za poľutovaniahodné, 
že nebola zahrnutá do súčasného nariadenia o komitológii. Preto by sa táto zmena súčasného 
nariadenia o komitológii mala považovať za vhodnú príležitosť na stanovenie časovej lehoty, 
ktorá by Európskemu parlamentu poskytla väčšiu istotu pri uplatňovaní jeho kontrolnej 
právomoci. Mali by sa tiež stanoviť príslušné výnimky pre naliehavé prípady, pretože cieľom 
v žiadnom prípade nie je zníženie účinnosti komitologického postupu. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

republiky a ktorým sa ukončuje čiastočné priebežné revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) 2016/1036, Ú. v. EÚ L 56, 3.3.2017, s. 131 – 207.
5 Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2017/1795 z 5. októbra 2017, ktorým sa ukladá konečné 
antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej 
legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku a na Ukrajine a ktorým sa 
ukončuje prešetrovanie dovozu určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej 
legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Srbsku, Ú. v. EÚ L 258, 6.10.2017, s. 24.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Ak legislatívne akty Únie 
umožňujú Komisii, aby viedla 
vyšetrovanie na základe sťažnosti podanej 
fyzickou alebo právnickou osobou, ako je 
to v prípade antidumpingových 
a vyrovnávacích konaní, je Komisia 
povinná prijať rozhodnutie v konkrétnej 
časovej lehote a vychádzať pritom 
zo zistení, ku ktorým sa dospelo počas 
vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh 2

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 
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, 
okrem prípadov, keď sa musia dodržať 
zákonné lehoty stanovené v príslušných 
základných aktoch, ako je to v prípade 
antidumpingových a vyrovnávacích 
opatrení. S cieľom zabezpečiť, 
aby postupy na úrovni odvolacieho výboru 
neviedli k oneskoreniam, by sa Komisii 
taktiež malo umožniť, aby v riadne 
odôvodnených prípadoch skrátila lehotu, 
v ktorej musí odvolací výbor vydať 
stanovisko.
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Pozmeňujúci návrh 3

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, 
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.

(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, 
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. 
Kratšie lehoty by sa mali uplatniť vtedy, 
keď je Komisia viazaná pevnými 
zákonnými lehotami stanovenými 
v príslušných základných právnych 
aktoch, ako je to v prípade 
antidumpingových a vyrovnávacích 
opatrení.

Pozmeňujúci návrh 4

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 7 sa dopĺňa tento 
šiesty pododsek:

(1) V článku 3 ods. 7 sa dopĺňajú tieto 
pododseky: 

„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 ďalšie zasadnutie na 
ministerskej úrovni. V takých prípadoch 
odvolací výbor vydá stanovisko do troch 
mesiacov od pôvodného dátumu 
postúpenia veci, ako sa ustanovuje v 
treťom pododseku tohto odseku. Komisia 
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v prípade potreby stanoví kratšiu lehotu 
s cieľom dodržať lehoty stanovené 
v príslušných základných aktoch.
Komisia môže v riadne odôvodnených 
prípadoch rozhodnúť o stanovení lehoty 
kratšej, ako sú lehoty uvedené v tomto 
odseku.“;

Pozmeňujúci návrh 5

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„3a. Ak odvolací výbor nevydá žiadne 
stanovisko, Komisia môže postúpiť vec 
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. 
Komisia v prípade potreby stanoví kratšiu 
lehotu s cieľom dodržať lehoty stanovené 
v príslušných základných aktoch.“

Pozmeňujúci návrh 6

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 11 sa dopĺňa tento odsek:
„Európsky parlament a Rada majú jeden 
mesiac odo dňa prijatia konečného 
návrhu vykonávacieho aktu v jazykových 
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verziách predložených príslušnému 
výboru na to, aby poskytli oznámenie v 
zmysle prvého odseku. Lehota jeden 
mesiac sa neuplatňuje v naliehavých 
prípadoch alebo v prípadoch 
vykonávacích aktov týkajúcich sa bežných 
administratívnych záležitostí a/alebo 
vykonávacích aktov s obmedzeným 
trvaním účinnosti.“

Odôvodnenie

Európsky parlament nemôže účinne vykonávať svoju kontrolnú právomoc, ak nie je známa 
lehota na jej vykonávanie. Jednomesačná lehota pre kontrolnú právomoc existovala v rámci 
predchádzajúceho komitologického rámca rozhodnutia Rady 1999/468/ES a bola stanovená 
v medziinštitucionálnej dohode z roku 2008 medzi Parlamentom a Komisiou 
o komitologických postupoch. Táto lehota by mala byť stanovená v súčasnosti platnom 
nariadení č. 182/2011.
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