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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko celkovo súhlasí s prístupom spravodajcu 
gestorského výboru. Jednou zo základných povinností Európskeho parlamentu je zlepšovať 
svoje postupy a vnútorné legislatívne techniky s cieľom urýchliť spracovanie prípadov 
zjednodušenia. 

Toto úsilie však nesmie mať nepriaznivý vplyv na postupy stanovené v primárnom práve, 
najmä spolurozhodovací postup, v súvislosti s ktorým zastáva Parlament mimoriadne dôležitú 
úlohu vzhľadom na svoj demokratický prínos k rozhodovaciemu procesu v EÚ. V skratke to 
znamená, že všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vnútorným postupom Parlamentu 
musia spĺňať príslušné ustanovenia zmlúv.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto navrhuje určité úpravy rokovacieho 
poriadku, ktoré by sa mali zohľadniť, ak sa má zabezpečiť, aby ciele zjednodušenia boli 
dostatočne dôveryhodné a ľahko dosiahnuteľné.

Revízia článku 80 sa javí potrebná v záujme zefektívnenia mechanizmu na prijímanie 
kodifikácií v kontexte záväzkov prijatých všetkými príslušnými stranami s ohľadom na proces 
zjednodušenia. Zmenený a doplnený článok 80 umožní Výboru pre právne veci preskúmať 
rozsah pôsobnosti návrhu kodifikácie a postúpiť ho priamo plénu, ak neobsahuje žiadne vecné 
zmeny. Ak takéto zmeny obsahuje, výbor informuje predsedu, ktorý predmetný návrh postúpi 
výboru zodpovednému za posúdenie. 

Následne by sa mal zaviesť nový článok 80a s cieľom stanoviť osobitný postup prepracovania 
legislatívnych textov. Ako sa uvádza už v uznesení EP o stratégii zjednodušenia regulačného 
prostredia, prepracovanie je spolu s kodifikáciou jedným zo základných prostriedkov 
zjednodušenia acquis communautaire a malo by sa využívať v čo najväčšej miere. 

Nový článok 80a preto oprávňuje Výbor pre právne veci, aby preskúmal každý návrh na 
prepracovanie. Každý návrh sa postúpi výboru zodpovednému za posúdenie, ktorý bude v 
závislosti od hodnotenia Výboru pre právne veci uplatňovať odlišné právomoci v oblasti 
zmien a doplnení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Súčasný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 80 odsek 1
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1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na 
úradnú kodifikáciu legislatívy spoločenstva, 
pridelí sa návrh výboru príslušnému pre 
právne záležitosti. Ak je isté, že návrh 
nevnáša žiadne vecné zmeny do platnej 
legislatívy spoločenstva, postupuje sa podľa 
článku 43.

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na 
úradnú kodifikáciu právnych predpisov 
Spoločenstva, pridelí sa návrh výboru 
zodpovednému za právne veci. Tento výbor 
ho preskúma, aby sa uistil, že ide len o 
jednoduchú kodifikáciu, ktorá nezahŕňa 
žiadne vecné zmeny.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť spracovávanie návrhov 
na kodifikáciu vo výbore zodpovednom za právne veci prostredníctvom jasnejšieho textu a 
prísnejšieho postupu, pretože vypustením akéhokoľvek odkazu na článok 43 by sa predišlo 
zbytočným komplikáciám na úrovni výboru a zároveň by súčasné výhradné práva pléna 
zostali nezmenené. Týmto bude prvá fáza postupu, ktorá prebehne vo Výbore pre právne veci, 
jednoduchšia a účinnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 80 odsek 2

2. Predseda gestorského výboru alebo 
spravodajca určený výborom sa môže 
zúčastniť preskúmania a revízie návrhu na 
kodifikáciu. Ak je to potrebné, môže 
gestorský výbor svoje stanovisko poskytnúť 
vopred.

2. Výbor zodpovedný za právne veci môže 
požiadať výbor zodpovedný za posúdenie o 
stanovisko.

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena sa týka možnosti Výboru pre právne veci požiadať gestorský výbor o 
stanovisko ako súčasť hodnotenia v rámci preskúmania návrhu na kodifikáciu. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh odráža v súčasnosti uplatňovanú prax a v prípade potreby by 
gestorskému výboru každopádne dovolil zasiahnuť prostredníctvom stanoviska.  Týmto bude 
prvá fáza postupu, ktorá má prebehnúť vo Výbore pre právne veci, jednoduchšia a prísnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 80 odsek 3

3. Bez ohľadu na ustanovenia čl. 43 ods. 3 
sa zjednodušený postup nesmie použiť pri 
návrhu na úradnú kodifikáciu, ak s týmto 
postupom nesúhlasí väčšina členov výboru 
príslušného pre právne záležitosti alebo 
gestorského výboru.

3. Ak výbor zodpovedný za právne veci 
usúdi, že návrh neobsahuje žiadne vecné 
zmeny právnych predpisov Spoločenstva, 
postúpi ho na schválenie Parlamentu. V 
tom prípade sa uplatňuje článok 131 odsek 
1 pododsek 2 a odseky 3 a 4.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh dopĺňa pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 a jeho 
cieľom je zjednodušiť prostredníctvom prísnejšieho postupu celý proces. Voľba článku 131 
namiesto článku 43 má vplyv len na prvú fázu postupu, ktorá prebehne vo Výbore pre právne 
veci: takto bude jednoduchší a účinnejší a zároveň zostanú súčasné výhradné práva pléna 
nezmenené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 80 odsek 3 a (nový)

3a. Ak výbor zodpovedný za právne veci 
usúdi, že návrh obsahuje vecné zmeny 
právnych predpisov Spoločenstva, 
informuje predsedu, ktorý v súlade s 
článkom 40 postúpi predmetný návrh 
gestorskému výboru na posúdenie s cieľom 
zabezpečiť jeho preskúmanie v rámci 
bežného postupu pre legislatívne návrhy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje výboru zodpovednému za posúdenie začať 
bežný legislatívny postup za predpokladu, že Výbor pre právne veci zistil v návrhu na 
kodifikáciu vecné zmeny právnych predpisov Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 80 a (nový)

Článok 80 a
1. Pri predkladaní návrhu Komisie na 
oficiálne prepracovanie právnych predpisov 
Spoločenstva Parlamentu sa návrh postúpi 
výboru zodpovednému za právne veci, ktorý 
ho preskúma. Návrh na oficiálne 
prepracovanie právnych predpisov 
Spoločenstva znamená návrh na prijatie 
právneho aktu pozostávajúceho z jediného 
textu, ktorý zahŕňa vecné zmeny platných 
právnych aktov a zároveň kodifikuje tie ich 
ustanovenia, ktoré majú ostať nezmenené. 
Nový právny akt nahrádza a zrušuje 
predchádzajúce akty.
2. Ak výbor zodpovedný za právne veci 
usúdi, že návrh neobsahuje žiadne vecné 
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zmeny právnych predpisov Spoločenstva 
okrem tých, ktoré sú ako také jasne 
identifikované v samotnom návrhu, výbor 
informuje predsedu, ktorý v súlade s 
článkom 40 postúpi predmetný návrh 
gestorskému výboru na posúdenie s cieľom 
zabezpečiť jeho preskúmanie v rámci 
bežného postupu pre legislatívne návrhy. V 
tomto prípade a v rámci podmienok 
stanovených v článkoch 150 a 151 sú 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 
návrhu prípustné iba v prípade, že sa týkajú 
tých častí návrhu, ktoré obsahujú vecné 
zmeny. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
ustanovení, ktoré majú zostať nezmenené, 
sú preto neprípustné.
3. Predseda výboru zodpovedného za 
posúdenie však môže takéto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy prijať pri ich 
predkladaní jednotlivými poslancami, ak si 
to vyžiadajú objektívne dôvody zlučiteľnosti 
textu s vecnými zmenami vykonanými 
prostredníctvom návrhu. To isté pravidlo sa 
uplatňuje v zmysle mutatis mutandis na 
plenárnych schôdzach.
4. Ak výbor zodpovedný za právne veci 
usúdi, že návrh obsahuje vecné zmeny 
okrem tých, ktoré sú ako také jasne 
identifikované v samotnom návrhu, výbor 
informuje predsedu, ktorý v súlade s 
článkom 40 postúpi predmetný návrh 
gestorskému výboru na posúdenie s cieľom 
zabezpečiť jeho preskúmanie v rámci 
bežného postupu pre legislatívne návrhy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je ustanovenie nového článku 80a, ktorý 
má byť výslovne venovaný prepracovaniu právnych predpisov Spoločenstva. Obsahuje 
rozsiahlu definíciu prepracovania založenú na Medziinštitucionálnej dohode z 28. novembra 
2001 a zameriava sa na rozlišovanie kodifikovaných častí návrhu od skutočne nových častí, 
na ktoré sa bude uplatňovať neobmedzený spolurozhodovací postup. Zlučiteľnosť rozdielnych 
častí výsledného textu sa zabezpečí metódou obmedzenej prípustnosti pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov. To isté pravidlo sa bude uplatňovať na plenárnych schôdzach. Z 
posledného odseku vyplýva, že bežný postup možno uplatniť vtedy, ak návrh na prepracovanie 
obsahuje vecné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také identifikované v samotnom návrhu.
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