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Prispôsobenie právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie 

regulačného postupu s kontrolou (článok 290 ZFEÚ) ***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2014 o návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti 

odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD)) 

 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0452), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 

súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0197/2013), 

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 

20131, 

– so zreteľom na list predsedu Výboru regiónov predsedovi Európskeho parlamentu z 11. októbra 

2013, 

– so zreteľom na Spoločnú dohodu o delegovaných aktoch schválenú 3. marca 2011 Konferenciou 

predsedov, 

– so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou 

komisiou2, a najmä na jej článok 15 a prílohu 1,  

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o právomoci legislatívneho delegovania3,  

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 o opatreniach nadväzujúcich na delegovanie 

legislatívnych právomocí a ku kontrole vykonávania vykonávacích právomocí Komisie zo 

strany členských štátov4,  

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0480/2013), 

A. keďže Komisia sa zaviazala vyhodnotiť do konca roka 2012, koľko právnych aktov s odkazmi 

na regulačný postup s kontrolou je stále platných s cieľom pripraviť vhodné legislatívne 

iniciatívy, a tým dokončiť proces prispôsobovania novému právnemu rámcu; keďže 

oznámeným cieľom bolo, aby všetky ustanovenia odkazujúce na regulačný postup s kontrolou 

boli zo všetkých legislatívnych nástrojov vypustené do skončenia siedmeho volebného obdobia 

Európskeho parlamentu; keďže Komisia predložila návrhy, ktoré spĺňajú tento záväzok, aj keď 

                                                 
1  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
2  Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47. 
3  Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 6. 
4  Prijaté texty, P7_TA(2014)0127. 



 

 

s oveľa väčším oneskorením, ako sa očakávalo; 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

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

alebo ho nahradiť iným textom; 

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



 

 

P7_TC1-COD(2013)0220 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. februára 2014 na účely prijatia 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa viacero právnych 

aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou 

prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 104. 
2  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. februára 2014. 



 

 

keďže: 

(1) Lisabonská zmluva zaviedla pre zákonodarcu možnosť delegovať na Komisiu právomoc 

prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité 

nepodstatné prvky legislatívneho aktu. 

(2) Opatrenia, ktoré je možné prijať na základe delegovanej právomoci podľa článku 290 ods. 

1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), zodpovedajú v zásade opatreniam, na ktoré 

sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia Rady 

1999/468/ES1.  

(3) Je potrebné prispôsobiť článku 290 ZFEÚ platné právne akty, ktoré využívajú regulačný 

postup s kontrolou. 

                                                 
1 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 

vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).  



 

 

(4) Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na neukončené postupy, v rámci ktorých už výbor 

vydal svoje stanovisko v súlade s článkom 5a rozhodnutia 1999/468/ES pred 

nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. 

(5) Keď Komisia pripravuje delegované akty na základe právnych aktov prispôsobených 

týmto nariadením, je osobitne dôležité, aby uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 

úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala 

zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom 

postúpili Európskemu parlamentu a Rade. 

(6) Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané právnymi aktmi uvedenými v prílohe, a teda 

sa zúčastňujú na prijímaní a uplatňovaní tohto nariadenia. 

(7) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je 

ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu, 

PRIJALI TOTO NARIADENIE: 



 

 

Článok 1 

Ak sa v právnych aktoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu ustanovuje použitie regulačného 

postupu s kontrolou uvedeného v článku 5a ods. 1 až 4 rozhodnutia 1999/468/ES, Komisia je 

splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 2 tohto nariadenia. 

Článok 2 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v 

tomto článku.  

2. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú. 

3. Delegovanie právomoci môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

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.  



 

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a 

Rade.  

5. Prijatý delegovaný akt 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. 

Článok 3 

Toto nariadenie nemá vplyv na neukončené postupy, v rámci ktorých už výbor vydal svoje 

stanovisko v súlade s článkom 5a rozhodnutia 1999/468/ES. 



 

 

Článok 4 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so 

zmluvami. 

V ... 

Za Európsky parlament Za Radu 

predseda predseda 



 

 

PRÍLOHA 

Právne akty odkazujúce na regulačný postup s kontrolou uvedený v článku 5a rozhodnutia 

1999/468/ES, ktoré sa prispôsobujú režimu delegovaných aktov 

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 

štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach1 

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky2 

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, 

ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze3 

4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu4 

5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v 

členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 

1348/20005. 

 

                                                 
1  Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1. 
2  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15. 
3  Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006, s. 1. 
4  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1. 
5  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79. 


