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LIMITE

INST 89
JUR 243

POZNÁMKA
Od: Predsedníctvo
Komu: Skupina priateľov predsedníctva (komitológia)
Predmet: Zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

Delegáciám v prílohe zasielame návrh konečného kompromisného znenia pre nový postup, ako 

vyplýva zo zasadnutia Výboru stálych predstaviteľov z 8. júna 2006.
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PRÍLOHA

Rozhodnutie Rady z ...,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 

výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretiu zarážku jej článku 

202,

so zreteľom na návrh Komisie2,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu3,

keďže:

(1) Rada prijala rozhodnutie 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 

vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu; toto rozhodnutie ustanovilo obmedzený počet 

postupov pre výkon týchto právomocí.

(2) Je potrebné zmeniť a doplniť toto rozhodnutie s cieľom zaviesť nový postup pre výkon 

vykonávacích právomocí, a to regulačný postup s kontrolou, ktorý zákonodarcovi umožní vzniesť 

námietku proti prijatiu návrhu opatrení, pokiaľ uvedie, že návrh presahuje vykonávacie právomoci 

ustanovené v tomto základnom akte alebo že tento návrh nie je v súlade s cieľom alebo obsahom 

tohto aktu alebo nedodržiava zásadu subsidiarity alebo proporcionality.

(3) V prípade opatrení so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 

nepodstatné prvky základného aktu prijatého podľa postupu uvedeného v článku 251 ZES okrem 

iného vypustením niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nových nepodstatných prvkov, je 

potrebné uplatniť regulačný postup s kontrolou.

(4) V tej istej súvislosti je potrebné zabezpečiť lepšiu informovanosť Európskeho parlamentu o 

rokovaniach výborov,

  
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23
2 Ú. v. EÚ L ...
3 Ú. v. EÚ L ...
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ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie Rady z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích 

právomocí prenesených na Komisiu, sa mení a dopĺňa takto:

1) Na konci odôvodnenia 5 preambuly doplniť: „s výnimkou regulačného postupu s kontrolou“.

2) V preambule sa po odôvodnení 7 dopĺňa nové odôvodnenie (7a), ktoré znie takto:

„(7a) V prípade opatrení so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 

nepodstatné prvky aktu prijatého podľa postupu uvedeného v článku 251 ZES okrem iného 

vypustením niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nových nepodstatných prvkov, je potrebné 

uplatniť regulačný postup s kontrolou. Tento postup musí obidvom zložkám legislatívneho orgánu 

umožniť uskutočnenie predbežnej kontroly pred prijatím takýchto opatrení. Podstatné prvky 

legislatívneho aktu môže meniť a dopĺňať iba zákonodarca na základe zmluvy.“

3) Odôvodnenie 10 sa nahrádza týmto odôvodnením:

„(10) Tretím cieľom tohto rozhodnutia je zlepšiť informovanosť Európskeho parlamentu tým, že sa 

zabezpečí, aby ho Komisia pravidelne informovala o rokovaniach výborov, aby mu Komisia 

zasielala dokumenty týkajúce sa rokovaní výborov a informovala ho vždy, keď Komisia zasiela 

Rade opatrenia alebo návrhy opatrení, ktoré sa majú prijať. Osobitná pozornosť sa bude venovať 

informovanosti Európskeho parlamentu o rokovaniach výborov v rámci regulačného postupu s 

kontrolou s cieľom zabezpečiť, aby sa rozhodnutie Európskeho parlamentu mohlo prijať v 

stanovenej lehote.“

4) V článku 1: v poslednom riadku doplniť „5a“ medzi „5“ a „6“.
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5) V článku 2:

i) slová „1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2“ sa dopĺňajú na začiatok prvého pododseku.

ii) Dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie takto:

"2. Ak základný akt prijatý podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy ustanovuje 

prijatie opatrení so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť 

nepodstatné prvky tohto aktu okrem iného vypustením niektorých z týchto prvkov alebo 

doplnením nových nepodstatných prvkov, takéto opatrenia sa prijmú v súlade s regulačným 

postupom s kontrolou.“

6) V článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 2 doplniť po „ods. 2“ slová „a 4“.

7) Za článok 5 sa vkladá nový článok 5a, ktorý znie takto:

„Článok 5a

Regulačný postup s kontrolou

1. Komisii pomáha Regulačný výbor s kontrolou zložený zo zástupcov členských štátov, 

ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá 

stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti 

záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie, prijme výbor 

stanovisko väčšinou ustanovenou v článku 205 ods. 2 a 4 zmluvy. Hlasy zástupcov 

členských štátov v rámci výboru sú vážené spôsobom uvedeným v danom článku. Predseda 

nehlasuje.
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3. Ak sú opatrenia predpokladané Komisiou v súlade so stanoviskom výboru, uplatňuje sa 

tento postup:

a) Komisia bezodkladne predloží návrh opatrení Európskemu parlamentu a Rade na 

kontrolu.

b) Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou svojich členov, alebo Rada, uznášajúca 

sa kvalifikovanou väčšinou, môžu vzniesť námietku proti prijatiu tohto návrhu 

Komisiou, pričom svoju námietku odôvodnia tým, že návrh opatrení navrhovaný 

Komisiou presahuje vykonávacie právomoci ustanovené v základnom akte alebo že 

tento návrh nie je v súlade s cieľom alebo obsahom základného aktu alebo 

nedodržiava zásadu subsidiarity alebo proporcionality.

c) Ak v lehote troch mesiacov od obdržania návrhu Európsky parlament alebo Rada 

vznesú námietku proti prijatiu návrhu opatrení, Komisia tieto opatrenia neprijme. V 

tomto prípade môže Komisia výboru predložiť zmenený a doplnený návrh opatrení 

alebo predložiť legislatívny návrh na základe zmluvy.

d) Ak počas tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku proti 

prijatiu návrhu opatrení, Komisia tieto opatrenia prijme.

4. Ak opatrenia predpokladané Komisiou nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak 

výbor neposkytol žiadne stanovisko, uplatňuje sa tento postup:

a) Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať, 

a súčasne ho postúpi Európskemu parlamentu.

b) Rada sa o tomto návrhu uznáša kvalifikovanou väčšinou v lehote dvoch mesiacov od 

obdržania návrhu.

c) Ak Rada v tejto lehote vznesie kvalifikovanou väčšinou námietku proti prijatiu 

navrhovaných opatrení, tieto opatrenia sa neprijmú. V tomto prípade môže Komisia 

predložiť Rade zmenený a doplnený návrh alebo predložiť legislatívny návrh na 

základe zmluvy.
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d) Ak má Rada v úmysle prijať navrhované opatrenia, bezodkladne ich predloží 

Európskemu parlamentu. Ak sa Rada neuznesie v uvedenej lehote dvoch mesiacov, 

Komisia bezodkladne predloží opatrenia Európskemu parlamentu.

e) Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou svojich členov v lehote štyroch 

mesiacov od zaslania návrhu v súlade s písm. a), môže vzniesť námietku proti 

prijatiu uvedených opatrení, pričom svoju námietku odôvodní tým, že navrhované 

opatrenia presahujú vykonávacie právomoci ustanovené v základnom akte alebo že 

tieto opatrenia nie sú v súlade s cieľom alebo obsahom základného aktu alebo 

nedodržiavajú zásadu subsidiarity alebo proporcionality.

f) Ak Európsky parlament v tejto lehote vznesie námietku proti prijatiu navrhovaných 

opatrení, tieto opatrenia sa neprijmú. V tomto prípade môže Komisia výboru 

predložiť zmenený a doplnený návrh opatrení alebo predložiť legislatívny návrh na 

základe zmluvy.

g) Ak počas uvedenej lehoty Európsky parlament nevzniesol námietku proti prijatiu 

navrhovaných opatrení, tieto opatrenia prijme Rada alebo Komisia, a to v závislosti 

od prípadu.

5. Odchylne od odsekov 3 a 4 môže základný akt vo výnimočných a náležite odôvodnených 

prípadoch stanoviť,

a) že z dôvodu komplexnosti opatrení sa lehoty uvedené v odsekoch 3c), 4b) a 4e) tohto 

článku predĺžia o ďalší mesiac; alebo

b) že z dôvodov efektívnosti sa lehoty stanovené v odsekoch 3c), 4b) a 4e) tohto článku 

skrátia.

6. Základný akt môže stanoviť, že v prípade, keď sa z vážnych naliehavých dôvodov nemôžu 

dodržať lehoty regulačného postupu s kontrolou uvedené v odsekoch 3, 4 a 5, uplatňuje sa 

tento postup:

a) Pokiaľ sú opatrenia predpokladané Komisiou v súlade so stanoviskom výboru, 

Komisia tieto opatrenia prijme a ihneď sa vykonávajú. Komisia ich bezodkladne 

oznámi Európskemu parlamentu a Rade.
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b) Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou svojich členov, alebo Rada, uznášajúca 

sa kvalifikovanou väčšinou, môžu v lehote jedného mesiaca po uvedenom oznámení 

vzniesť námietku proti opatreniam prijatým Komisiou, pričom svoju námietku 

odôvodnia tým, že opatrenia presahujú vykonávacie právomoci ustanovené v 

základnom akte alebo že tieto opatrenia nie sú v súlade s cieľom alebo obsahom 

základného aktu alebo nedodržiavajú zásadu subsidiarity alebo proporcionality.

c) V prípade námietky Európskeho parlamentu alebo Rady Komisia opatrenia zruší. V 

platnosti však môže dočasne zachovať opatrenia z dôvodov ochrany zdravia, 

bezpečnosti alebo životného prostredia. V tomto prípade Komisia výboru 

bezodkladne predloží zmenený a doplnený návrh opatrení alebo legislatívny návrh 

na základe zmluvy. Dočasné opatrenia zostávajú v platnosti až pokým sa nenahradia 

konečným aktom.“

8) V článku 7, ods. 3 na konci prvej vety doplniť slová:

„postupmi, ktoré zabezpečujú transparentnosť systému zasielania a identifikáciu zaslaných 

informácií a rôznych fáz postupu“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskych spoločenstiev.

V ...........…………….


