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Jednoduché tlakové nádoby ***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 o návrhu smernice 

Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov 

týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (prepracované 

znenie) (COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD)) 

 

(Riadny legislatívny postup - prepracovanie) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0768), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 

súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0428/2011), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 

20121, 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 

používaní techniky prepracovania právnych aktov2, 

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 27. marca 2012 adresovaný Výboru pre 

vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,  

– so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 11. októbra 2013, schváliť 

pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, 

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0261/2012), 

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 

tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených 

ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a 

jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;  

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 

konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; 

2. schvaľuje svoje vyhlásenie uvedené v prílohe tohto uznesenia, ktoré sa uverejní v sérii L 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 105. 
2  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1. 



 

 

Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom; 

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh alebo 

ho nahradiť iným textom; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0350 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. februára 2014 na účely prijatia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o harmonizácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu 

(prepracované znenie) 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho 

parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/29/EÚ.) 



 

 

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v 

zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za 

„komitologické výbory“ v zmysle prílohy I rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti 

bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach. 

 


