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Prispôsobenie právnych aktov 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 odkazujúcich na 

použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0451), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 

62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), 

článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207 a článok 338 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 

Európskemu parlamentu (C7-0198/2013), 

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 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, predovšetkým na jej bod 15 a na prílohu 1 k tejto dohode, 

– 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 kontrolu vykonávania vykonávacích právomocí 

Komisie členskými štátmi4, 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný 

obchod, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne 

veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre 

priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru 

                                                 
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. 



pre dopravu a cestovný ruch (A7-0010/2014), 

A. keďže Komisia sa zaviazala do konca roka 2012 vyhodnotiť, koľko legislatívnych aktov 

odkazujúcich na regulačný postup s kontrolou je stále platných, aby tak pripravila vhodné 

legislatívne iniciatívy a tým dokončila proces prispôsobenia sa novému legislatívnemu 

rámcu; keďže ohláseným 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, 

prostredníctvom ktorých splnila tento záväzok, hoci oveľa neskôr, 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)0218 

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 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 články 33, 43 ods. 2, 53 

ods. 1, 62, 64 ods. 2, 91, 100 ods. 2, 114, 153 ods. 2 písm. b), 168 ods. 4 písm. b), 172, 192 

ods. 1, 207 a 338 ods. 1, 

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 Stanovisko zo 16. októbra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)  
2  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. februára 2014. 



keďže: 

(1) Lisabonská zmluva umožňuje zákonodarcovi delegovať na Komisiu právomoc 

prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia 

určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. 

(2) Opatrenia, ktoré je možne 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 viacero platných právnych aktov odkazujúcich na použitie 

regulačného postupu s kontrolou článku 290 ZFEÚ. 

(4) Toto nariadenie nemá 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. 

                                                 
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, 17.07.1999, 
s. 23). 



(5) Prispôsobenie, ktoré sa má vykonať prostredníctvom tohto nariadenia, sa týka len 

postupov a v prípade smerníc si nevyžaduje transpozíciu členskými štátmi. 

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

týmto nariadením, je mimoriadne dôležité, aby uskutočnila náležité konzultácie, a to 

aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia 

mala zabezpečiť súčasné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov 

Európskemu parlamentu a Rade, 

PRIJALI TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

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 ods. 5 

rozhodnutia 1999/468/ES, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade 

s článkom 2 tohto nariadenia. 



2. Ak sa v právnych aktoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu ustanovuje 

použitie regulačného postupu s kontrolou pre naliehavé prípady podľa článku 5a ods. 

6 rozhodnutia 1999/468/ES, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty podľa 

postupu pre naliehavé prípady v súlade s článkom 3 tohto nariadenia. 

Článok 2 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii zveruje za podmienok stanovených v 

tomto článku.  

2. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii zveruje udeľuje na neobmedzené 

časové obdobie obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci 

najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie 

právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 

parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri 

mesiace pred koncom každého obdobia. [PN 1] 



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

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré je v tomto 

rozhodnutí uvedené. 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 oznámi bezodkladne prijatie delegovaného aktu súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade.  

5. Prijatý delegovaný akt nadobudne účinnosť len v prípade, ak Európsky parlament ani 

Rada voči nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov od jeho oznámenia 

Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky 

parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť 

námietku. Táto lehota sa na návrh Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o dva 

mesiace. 



Odchylne od prvého pododseku sa lehota na vznesenie námietok stanovuje na tri 

mesiace, pričom na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady ju možno predĺžiť 

o tri mesiace, so zreteľom na delegované akty prijaté v oddiele G bodoch 811, 822, 

853, 864, 90 až 935 a oddiele H bode 956 prílohy. [PN 2] 

6. Ak sa v právnych aktoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu stanovuje, že 

lehota uvedená v článku 5a ods. 3 písm. c) rozhodnutia 1999/468/ES sa skracuje v 

súlade s článkom 5a ods. 5 písm. b) rozhodnutia, lehoty uvedené v ods. 5 tohto 

článku trvajú jeden mesiac.  

Článok 3 

1. Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť bezodkladne a 

uplatňujú sa, pokým voči nim nie je vznesená námietka podľa odseku 2. V oznámení 

delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia 

postupu pre naliehavé prípady. 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, 

ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a 
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 
65). 

2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o 
štrukturálnej podnikovej štatistike (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13). 

3  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, 
ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES 
o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1). 

4  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 zo 6. júla 2005 
o zostavovaní štvrťročných nefinančných účtov podľa inštitucionálneho sektora (Ú. 
v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 22). 

5  Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 
162, 5.6.1998, s. 1); Nariadenie Komisie (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o 
harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1); 
Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na 
účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 
30.3.1993, s. 1); Nariadenie Rady (EHS)č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení 
štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby spoločenstva (Ú. v. ES L 
374, 31.12.1991, s. 1). 

6  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 
o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1). 



2. Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku 

v súlade s postupom uvedeným v článku 2 ods. 5. Komisia v takom prípade na 

základe oznámenia Európskeho parlamentu alebo Rady o vznesení námietky 

bezodkladne zruší daný akt. 

Článok 4 

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 5 

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

Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. 

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 aktov1 

A. Komunikačné siete, obsah a technológie 

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa 

spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 

komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) 

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe 

a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová 

smernica) 

B. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane 

pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci** 

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/104/ES zo 16. septembra 2009 o 

minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných 

prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 

ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov 

rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná 

smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

6. Smernica 2004/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o ochrane 

pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri 

                                                 
1 Na informačné účely sú právne akty odkazujúce na skrátenú lehotu podľa článku 2 ods. 6 

označené v tejto prílohe *, právne akty odkazujúce na postup pre naliehavé prípady podľa 
článku 3 sú označené **, právne akty odkazujúce na postup pre naliehavé prípady podľa 
článku 3 a skrátenú lehotu podľa článku 2 ods. 6 sú označené ****** a právne akty 
uvedené v článku 2 ods. 5 druhom pododseku sú v tejto prílohe označené ****. [PN 3] 



 

 

práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 

89/391/EHS) (kodifikované znenie)** 

7. Smernica 2003/10/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. februára 2003 

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie 

pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) ** 

8. Smernica 2002/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002 o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov 

rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná 

smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci 

(siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

10. Smernica 1999/92/ES európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1999 o 

minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 

potenciálne ohrozených výbušným prostredím (15. samostatná smernica v zmysle 

článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) ** 

11. Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) ** 

12. Smernica Rady 93/103/ES z 23. novembra 1993 o minimálnych požiadavkách pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na palube rybárskych plavidiel (trinásta 

samostatná smernica v zmysle článku l6 ods. l smernice 89/391/EHS)** 

13. Smernica Rady 92/104/EHS z 3. decembra 1992 o minimálnych 

požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v povrchovom 

a podzemnom ťažobnom priemysle (dvanásta samostatná smernica v zmysle článku 16 

ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

14. Smernica Rady 92/91/EHS z 3. novembra 1992 o minimálnych 

požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom 



 

 

vrtnom priemysle (jedenásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 

89/391/EHS)** 

15. Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica 

v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

16. Smernica Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách 

(ôsma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

17. Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel 

** 

18. Smernica Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

19. Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej 

pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica 

v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

20. Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov 

pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 

smernice 89/391/EHS)** 

21. Smernica Rady 89/654/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (prvá samostatná smernica v zmysle 

článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)** 

22. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu 

zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci **  

C. Oblasť klímy 



 

 

23. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o 

látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu  

24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom 

ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc 

Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 

2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 

D. Energetika 

25. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o 

označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre 

26. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o 

podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1775/2005 

27. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o 

podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 1228/2003 

28. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa 

zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 

29. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES 

30. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 

2003/55/ES 

E. Podnikanie a priemysel 

31. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o 

požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, 

ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických 

jednotiek určených pre tieto vozidlá 



 

 

32. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o 

typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých 

úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú 

smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES 

33. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení 

rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov 

34. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o 

typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a 

dopĺňa smernica 2007/46/ES 

35. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti 

hračiek 

36. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení 

podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva 

37. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných 

ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) 

38. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa 

zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, 

systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto 

vozidlá (Rámcová smernica) 

39. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) 

a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES 

a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, 

smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 

a 2000/21/ES 

40. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/10/ES z 11. februára 2004, 

o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásady 



 

 

správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch chemických 

látok 

41. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/9/ES z 11. februára 2004, o inšpekcii 

a overovaní správnej laboratórnej praxe (SLP) 

42. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o 

hnojivách 

43. Smernica 2000/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. mája 2000 týkajúca sa 

aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku 

v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve 

44. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči 

emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov 

inštalovaných v necestných pojazdných strojoch 

45. Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov  

F. Životné prostredie 

46. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o 

obchodovaní s výrobkami z tuleňov 

47. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane 

voľne žijúceho vtáctva 

48. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni 

rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na 

čerpacích staniciach 

49. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o 

klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006** 



 

 

50. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a 

o zrušení určitých smerníc (rámcová smernica o odpade) 

51. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa 

ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej 

politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) 

52. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 

53. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení 

a manažmente povodňových rizík 

54. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou 

sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve 

(Inspire) 

55. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 

o preprave odpadu [PN 4] 

56. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o 

zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa 

menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 

57. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane 

podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality 

58. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s 

odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 

59. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení 

kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 

60. Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 

o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica 79/117/EHS 



 

 

61. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa 

týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v 

okolitom ovzduší 

62. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení 

emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických 

rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel 

a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES 

63. Smernica 2002/49/EC európskeho parlamentu a rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka 

posudzovania a riadenia environmentálneho hluku 

64. Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných 

emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie 

65. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa 

stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 

66. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 

o vozidlách po dobe životnosti 

67. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 

68. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú 

spotrebu 

69. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných 

bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) 

70. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení 

emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu 

a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc 

71. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch 

a odpadoch z obalov 

72. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením 

dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 



 

 

73. Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 

74. Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä 

pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve 

G. Štatistika 

75. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o 

štatistike pesticídov 

76. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o 

štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci  

77. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o 

štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o 

zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 

78. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o 

energetickej štatistike 

79. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov 

80. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe 

a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania 

81. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým 

sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa 

zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93**** [PN 5] 

82. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o 

štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie)**** [PN 6] 

83. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o 

štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov 



 

 

84. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 z 25. apríla 2007 o 

európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) 

85. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, 

ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o 

osobitných oblastiach štatistiky**** [PN 7] 

86. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 zo 6. júla 2005 

o zostavovaní štvrťročných nefinančných účtov podľa inštitucionálneho sektora**** 

[PN 8] 

87. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 

o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti 

88. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 

o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) 

89. Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov 

a nákladov práce 

90. Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike**** [PN 9] 

91. Nariadenie Komisie (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch 

spotrebiteľských cien**** [PN 10] 

92. Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely 

pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve**** [PN 11] 

93. Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických 

zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby spoločenstva**** [PN 12] 

H. Vnútorný trh a služby 

94. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 

službách na vnútornom trhu 



 

 

95. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 

o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem**** [PN 13] 

96. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných 

pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní 

kvality služieb 

I. Mobilita a doprava 

97. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o 

spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej 

dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 

98. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, 

ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné 

dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje 

smernica Rady 96/26/ES 

99. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla 2009 o 

zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd 

100. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o 

spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh  

101. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore 

ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy 

102. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa 

ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej 

dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2002/59/ES 

103. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných 

pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre 

príslušné činnosti námorných úradov 



 

 

104. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o 

spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení 

nariadenia (ES) č. 2320/2002 ** 

105. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení 

bezpečnosti cestnej infraštruktúry 

106. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o 

vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru * 

107. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 

o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave 

108. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii 

rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve ** 

109. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o 

vodičských preukazoch (prepracované znenie) 

110. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o 

vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci 

Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 

111. Smernica Európskeho parlamentu a Rady2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa 

stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje 

smernica Rady 82/714/EHS *** 

112. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o 

vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú 

zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní 

cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, 

ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES  

113. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení 

bezpečnosti prístavov** 



 

 

114. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 

o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských 

vodných cestách v Spoločenstve 

115. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 z 21. apríla 2004 

o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom spoločenstva subvencovaním 

a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo 

štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva 

116. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 z 21. apríla 2004 

o prevode nákladných a osobných lodí medzi registrami v spoločenstve a o zrušení 

nariadenia Rady (EHS) č. 613/91 

117. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 

o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel 

118. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych 

bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti 

119. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 

o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve 

120. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 zo 14. apríla 2003 

o zákaze organociničitých zlúčenín na lodiach 

121. Smernica 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej 

kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej 

a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 

a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS 

122. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/25/ES (zo 14. apríla 2003) o 

špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 

123. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, 

ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania 

z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení 

znečisťovania z lodí 



 

 

124. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa 

zriaďuje monitorovací a informačný systém spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou 

sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS 

125. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca 2002 o pravidlách 

a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách 

spoločenstva  

126. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001, 

stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke 

lode na hromadný náklad 

127. Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre 

bezpečnú prevádzku prevozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v 

pravidelnej preprave 

128. Smernica Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí 

plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov spoločenstva 

129. Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie 

kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú 

dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v spoločenstve 

130. Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej 

prepravy nebezpečného tovaru 

131. Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických 

požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva Nariadenie Rady 

(EHS)č. 

132. Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní 

kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou 

dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi 

J. Zdravie a spotrebitelia 



 

 

133. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa 

ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného 

používania pesticídov 

134. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a 

uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd **  

135. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní 

geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované 

znenie) 

136. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii 

právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri 

výrobe potravín a zložiek potravín (prepracované znenie) 

137. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách 

o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS 

138. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o 

liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a 

nariadenie (ES) č. 726/2004  

139. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o 

liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, 

smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 

140. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, 

ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív 

141. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o 

materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 

80/590/EHS a 89/109/EHS *** 

142. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým 

sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov 

živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu 



 

 

143. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým 

sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu 

144. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 

o hygiene potravín 

145. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým 

sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na 

veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje 

Európska agentúra pre lieky 

146. Nariadenie (ES) č. 2160/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 

2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov 

pochádzajúcich z potravín; 

147. Nariadenie (ES) č. 2065/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 10. novembra 2003 

o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách 

alebo na potravinách 

148. Nariadenie (ES) č. 1831/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o 

doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat 

149. Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 

o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov 

a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných 

organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES 

150. Smernica 2003/99/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003, o 

monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 

90/424/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS ** 

151. Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach 

bezpečnosti potravín 



 

 

152. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou 

sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných 

spongiformných encefalopatií 

153. Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa 

ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch 

154. Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom 

uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení 

smernice Rady 90/220/EHS 

155. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 

o liekoch na ojedinelé ochorenia 

156. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o aproximácii 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do 

potravín upravovaných ionizujúcim žiarením *** 

157. Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho Parlamentu a Rady z 27. januára 1997 o nových 

potravinách a nových prídavných látkach 

158. Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy 

spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách ** 

159. Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú 

spotrebu 

K. Dane a colná únia 

160. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 

o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme 

 


