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I
(Legislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191
zo 6. júla 2016
o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na
predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 21 ods. 2,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),
keďže:
(1)

Únia stanovila cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v
ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. V záujme zabezpečenia voľného pohybu verejných listín v rámci Únie,
a tým podpory voľného pohybu občanov Únie, by Únia mala prijať konkrétne opatrenia na zjednodušenie
existujúcich administratívnych požiadaviek súvisiacich s predkladaním určitých verejných listín vydaných orgánmi
jedného členského štátu v inom členskom štáte.

(2)

Všetky členské štáty sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961 o zrušení požiadavky
vyššieho overenia zahraničných verejných listín (ďalej len „dohovor o apostiloch“), ktorým sa zaviedol systém pre
zjednodušený obeh verejných listín vydaných zmluvnými štátmi uvedeného dohovoru.

(3)

V súlade so zásadou vzájomnej dôvery a v záujme podpory voľného pohybu osôb v rámci Únie by sa týmto
nariadením mal stanoviť systém ďalšieho zjednodušenia administratívnych náležitostí obehu určitých verejných
listín a ich osvedčených odpisov, keď uvedené verejné listiny a ich osvedčené odpisy vydáva orgán jedného
členského štátu na predloženie v inom členskom štáte.

(4)

Systémom stanoveným v tomto nariadení by nemali byť dotknuté osoby, ktoré – ak si to budú želať – môžu
naďalej využívať iné systémy, ktoré oslobodzujú verejné listiny od vyššieho overenia alebo podobnej formálnej
náležitosti a ktoré sa uplatňujú medzi členskými štátmi. Toto nariadenie by sa najmä malo považovať za
samostatný nástroj nezávislý od dohovoru o apostiloch.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 52.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní
z 10. marca 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2016.
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(5)

Mala by sa zachovať paralelná existencia systému stanoveného v tomto nariadení a iných systémov, ktoré sa
uplatňujú medzi členskými štátmi. Pokiaľ ide o dohovor o apostiloch, napriek tomu, že by sa orgánom členských
štátov nemalo umožňovať vyžadovať apostil, keď im osoba predloží verejnú listinu, na ktorú sa vzťahuje toto
nariadenie a ktorá bola vydaná v inom členskom štáte, týmto nariadením by sa členským štátom nemalo brániť
vydávať apostil, ak sa osoba rozhodne oň požiadať. Okrem toho by sa týmto nariadením nemalo brániť osobe
naďalej v jednom členskom štáte používať apostil vydaný v inom členskom štáte. Na žiadosť dotknutej osoby by
sa preto vo vzťahoch medzi členskými štátmi mohol naďalej využívať dohovor o apostiloch. V prípade, keď
osoba požiada o apostil na verejnú listinu, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, vydávajúci vnútroštátny orgán by
mal použiť vhodné prostriedky na to, aby ju informoval o tom, že podľa systému stanoveného v tomto nariadení
apostil už nie je potrebný, ak daná osoba zamýšľa listinu predložiť v inom členskom štáte. V každom prípade by
členské štáty mali uvedenú informáciu sprístupniť prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov.

(6)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na verejné listiny vydané orgánmi členského štátu v súlade s jeho vnútro
štátnym právom, ktorých hlavným účelom je osvedčiť niektorú z týchto skutočností: narodenie, skutočnosť, že
osoba žije, úmrtie, meno, manželstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu), rozvod,
rozluku alebo vyhlásenie manželstva za neplatné, registrované partnerstvo (vrátane spôsobilosti uzavrieť
registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva), zrušenie registrovaného partnerstva, rozluku alebo
vyhlásenie registrovaného partnerstva za neplatné, rodičovstvo, osvojenie, bydlisko a/alebo pobyt alebo štátnu
príslušnosť. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na verejné listiny vydané pre osobu členským štátom,
ktorého je táto osoba štátnym príslušníkom, na účely potvrdenia, že daná osoba nemá záznam v registri trestov.
Okrem toho by sa toto nariadenie malo vzťahovať na verejné listiny, ktorých predloženie sa môže požadovať od
občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, ak chcú v súlade s príslušnými
právnymi predpismi Únie voliť alebo byť volení do Európskeho parlamentu alebo v komunálnych voľbách
v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko.

(7)

Týmto nariadením by sa nemala členským štátom uložiť povinnosť vydávať verejné listiny, ktoré v ich vnútro
štátnom práve neexistujú.

(8)

Toto nariadenie by sa tiež malo vzťahovať na osvedčené odpisy verejných listín vyhotovené príslušným orgánom
členského štátu, v ktorom bola vydaná pôvodná verejná listina. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na
odpisy osvedčených odpisov.

(9)

Toto nariadenie by sa tiež malo vzťahovať na elektronické verzie verejných listín a viacjazyčné štandardné
formuláre vhodné na elektronickú výmenu. Každý členský štát by však mal v súlade so svojím vnútroštátnym
právom rozhodnúť, či a za akých podmienok možno predkladať verejné listiny a viacjazyčné štandardné
formuláre v elektronickej podobe.

(10)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na cestovné pasy ani preukazy totožnosti vydané v členskom štáte,
pretože takéto doklady nepodliehajú vyššiemu overovaniu ani podobnej formálnej náležitosti, keď sa predkladajú
v inom členskom štáte.

(11)

Toto nariadenie, a najmä v ňom stanovený mechanizmus pre administratívnu spoluprácu by sa nemali vzťahovať
na listiny o osobnom stave vydávané podľa dotknutých dohovorov Medzinárodnej komisie pre osobný stav
(„ICCS“).

(12)

Verejné listiny o zmene mena by sa mali tiež považovať za verejné listiny, ktorých hlavným účelom je osvedčiť
meno fyzickej osoby.

(13)

Pojem „osobný stav“ by sa mal vykladať tak, že sa odkazuje na to, či je žena vydatá, odlúčená, nevydatá, ako aj
slobodná, rozvedená alebo ovdovená a muž ženatý, odlúčený, neženatý, ako aj slobodný, rozvedený alebo
ovdovený.

(14)

Pojem „rodičovstvo“ by sa mal vykladať tak, že označuje právny vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičmi.

(15)

Na účely tohto nariadenia by sa mali pojmy „bydlisko“, „pobyt“ a „štátna príslušnosť“ vykladať v súlade s vnútro
štátnym právom.
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(16)

Pojem „záznam v registri trestov“ by sa mal vykladať ako odkaz na vnútroštátny register alebo registre, v ktorých
sa zaznamenávajú odsúdenia v súlade s vnútroštátnym právom. Pojem „odsúdenie“ by sa mal vykladať ako
akékoľvek právoplatné rozhodnutie trestného súdu voči fyzickej osobe v súvislosti s trestným činom, ak sa takéto
rozhodnutia zaznamenávajú v registri trestov odsudzujúceho členského štátu.

(17)

Zjednodušenie požiadaviek na predkladanie verejných listín vydaných v jednom členskom štáte v inom členskom
štáte by malo priniesť konkrétne výhody pre občanov Únie. Listiny vydané súkromnými osobami by mali byť
vzhľadom na svoju odlišnú právnu povahu vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia. Verejné listiny vydané
orgánmi tretích štátov by takisto mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to aj keď ich už ako
pravé prijali orgány členského štátu. Vylúčenie verejných listín vydaných orgánmi tretích štátov by sa malo
vzťahovať aj na osvedčené odpisy verejných listín vydaných orgánmi tretích štátov, ktoré vyhotovili orgány
členského štátu.

(18)

Cieľom tohto nariadenia nie je zmeniť hmotné právo členských štátov týkajúce sa narodenia, skutočnosti, že
osoba žije, úmrtia, mena, manželstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu), rozvodu,
rozluky alebo vyhlásenia manželstva za neplatné, registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť
registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva), zrušenia registrovaného partnerstva, rozluky alebo
vyhlásenia registrovaného partnerstva za neplatné, rodičovstva, osvojenia, bydliska a/alebo pobytu, štátnej
príslušnosti, neexistencie záznamu v registri trestov alebo verejných listín, ktorých predloženie môže požadovať
členský štát od kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo v komunálnych voľbách alebo od voliča
v týchto voľbách, ktorý je štátnym príslušníkom uvedeného členského štátu. Okrem toho by týmto nariadením
nemalo byť dotknuté uznávanie právnych účinkov týkajúcich sa obsahu verejných listín vydaných orgánmi
jedného členského štátu v inom členskom štáte.

(19)

S cieľom podporiť voľný pohyb občanov Únie by verejné listiny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a ich
osvedčené odpisy mali byť oslobodené od všetkých foriem vyššieho overenia a podobnej formálnej náležitosti.

(20)

Iné formálne náležitosti, najmä požiadavky na predloženie osvedčených odpisov a prekladov verejných listín na
každom stupni, by sa mali takisto zjednodušiť, aby sa ešte viac uľahčil pohyb verejných listín medzi členskými
štátmi.

(21)

S cieľom predchádzať jazykovým prekážkam, a tým ešte viac uľahčiť pohyb verejných listín medzi členskými
štátmi, by sa mali zaviesť viacjazyčné štandardné formuláre v každom úradnom jazyku inštitúcií Únie pre verejné
listiny týkajúce sa narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť
manželstvo a osobného stavu), registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo
a štatútu registrovaného partnerstva), bydliska a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov.

(22)

Jediným účelom viacjazyčných štandardných formulárov by malo byť uľahčiť preklad verejných listín, ku ktorým
sa pripájajú. Také formuláre by preto nemali byť v obehu medzi členskými štátmi ako samostatné listiny. Nemali
by mať rovnaký účel alebo sledovať rovnaké ciele ako výpisy zo zápisov o osobnom stave, doslovné výpisy zo
zápisov o osobnom stave, viacjazyčné výpisy zo zápisov o osobnom stave, viacjazyčné a kódované výpisy zo
zápisov o osobnom stave ani viacjazyčné a kódované osvedčenia o osobnom stave stanovené v Dohovore ICCS
č. 2 o bezplatnom vydávaní odpisov zápisov o osobnom stave a ich oslobodení od vyššieho overenia, Dohovore
ICCS č. 16 o vydávaní viacjazyčných výpisov zo zápisov o osobnom stave a Dohovore ICCS č. 34 o vydávaní
viacjazyčných a kódovaných výpisov zo zápisov o osobnom stave a viacjazyčných a kódovaných osvedčení
o osobnom stave.

(23)

Viacjazyčné štandardné formuláre zavedené týmto nariadením by mali odrážať obsah verejných listín, ku ktorým
sú pripojené, a mali by v čo najväčšom rozsahu odstrániť potrebu prekladu uvedených verejných listín. Cieľ
odstránenia potreby prekladu však nemožno dosiahnuť v prípade viacerých verejných listín, napríklad určitých
kategórií súdnych rozhodnutí, ktorých obsah nemožno vo viacjazyčných štandardných formulároch náležite
zohľadniť. Členské štáty by mali Komisii oznámiť verejné listiny, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné
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štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade. Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby sa
viacjazyčné štandardné formuláre pripájali k čo najväčšiemu počtu verejných listín, na ktoré sa vzťahuje rozsah
pôsobnosti tohto nariadenia.

(24)

Od osoby, ktorá predkladá verejnú listinu, ku ktorej je pripojený viacjazyčný štandardný formulár, by sa nemalo
vyžadovať, aby predložila preklad uvedenej verejnej listiny. Malo by sa však ponechať na orgáne, ktorému sa
verejná listina predkladá, aby rozhodol, či informácie obsiahnuté vo viacjazyčnom štandardnom formulári stačia
na spracovanie uvedenej verejnej listiny.

(25)

Ak je to potrebné na spracovanie verejnej listiny, orgán, ktorému sa uvedená verejná listina predkladá, môže
výnimočne vyžadovať, aby osoba, ktorá predkladá uvedenú verejnú listinu, ku ktorej je pripojený viacjazyčný
štandardný formulár, poskytla aj preklad alebo prepis obsahu viacjazyčného štandardného formulára do úradného
jazyka jeho členského štátu, alebo ak má daný členský štát viacero úradných jazykov, do úradného jazyka alebo
jedného z úradných jazykov miesta, kde sa verejná listina predkladá, pokiaľ uvedený jazyk je tiež jedným
z úradných jazykov inštitúcií Únie.

(26)

Viacjazyčné štandardné formuláre by sa mali vydať na žiadosť osôb, ktoré majú nárok na získanie verejných
listín, ku ktorým sa majú viacjazyčné štandardné formuláre pripojiť. Viacjazyčné štandardné formuláre by nemali
mať právne účinky, pokiaľ ide o uznávanie ich obsahu v členských štátoch, v ktorých sa predkladajú.

(27)

Pri vyhotovovaní viacjazyčného štandardného formulára, ktorý sa má pripojiť ku konkrétnej verejnej listine, by
mal mať orgán, ktorý formulár vydáva, možnosť vybrať zo vzoru pre uvedený viacjazyčný štandardný formulár
len tie názvy rubrík pre jednotlivé krajiny, ktoré sú relevantné pre dotknutú verejnú listinu, s cieľom zabezpečiť,
aby viacjazyčný štandardný formulár obsahoval len informácie uvedené vo verejnej listine, ku ktorej sa má tento
formulár pripojiť.

(28)

Malo by byť možné začleniť elektronickú verziu viacjazyčného štandardného formulára z Európskeho portálu
elektronickej justície do iného miesta dostupného na vnútroštátnej úrovni a formulár vydávať odtiaľ.

(29)

Členské štáty by mali mať možnosť vytvárania elektronických verzií viacjazyčných štandardných formulárov
použitím inej technológie, než akú používa Európsky portál elektronickej justície, za predpokladu, že viacjazyčné
štandardné formuláre, ktoré vydávajú členské štáty pomocou uvedenej inej technológie, obsahujú informácie,
ktoré sa vyžadujú podľa tohto nariadenia.

(30)

Mali by sa stanoviť primerané záruky na predchádzanie podvodom, ktoré zahŕňajú verejné listiny, a falšovaniu
verejných listín a ich osvedčených odpisov, ktoré sú v obehu medzi členskými štátmi.

(31)

V snahe umožniť rýchlu a bezpečnú cezhraničnú výmenu informácií a uľahčiť poskytovanie vzájomnej pomoci
by sa mal týmto nariadením zaviesť účinný mechanizmus pre administratívnu spoluprácu medzi orgánmi, ktoré
určili členské štáty. Využívaním uvedeného mechanizmu pre administratívnu spoluprácu, ktorý by sa mal
zakladať na informačnom systéme o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 (1), by sa mala posilniť vzájomná dôvera členských štátov v rámci
vnútorného trhu.

(32)

Nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 by sa preto malo zmeniť s cieľom doplniť niektoré ustanovenia tohto nariadenia
do zoznamu ustanovení o administratívnej spolupráci v aktoch Únie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom IMI,
stanovených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012.

(33)

V záujme zaručenia vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany údajov v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia
a v záujme predchádzania podvodom by Komisia mala zaistiť, aby IMI zaručoval bezpečnosť verejných listín

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom
informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316,
14.11.2012, s. 1).
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a poskytoval bezpečný spôsob elektronického zasielania uvedených dokumentov. Komisia by mala v IMI
sprístupniť nástroj, ktorým by sa informácie, ktoré sa prostredníctvom systému vymieňajú, pri exporte zo
systému osvedčovali. Okrem toho by orgány členských štátov, ktoré si vymieňajú informácie o verejných
listinách, mali prijať opatrenia potrebné na to, aby sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2012 zabezpečilo, že
verejné listiny a osobné údaje, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom IMI, sa zbierajú, spracúvajú a používajú len na
účely zlučiteľné s účelmi, na aké boli pôvodne poskytnuté. Nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 obsahuje potrebné
ustanovenia na zaistenie ochrany osobných údajov a vysokej úrovne zabezpečenia a dôvernosti výmeny
informácií v IMI a stanovujú sa v ňom povinnosti Komisie v tejto súvislosti. V nariadení (EÚ) č. 1024/2012 sa
tiež uvádza, že používatelia IMI si vymieňajú a spracúvajú osobné údaje iba na účely vymedzené v právnom akte
Únie, na ktorom je výmena založená, a v súlade s účelom, na ktorý boli pôvodne poskytnuté.

(34)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (1) bude upravovať spracúvanie osobných údajov vykonávané
v členských štátoch v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia pod dohľadom nezávislých orgánov verejnej
moci určených členskými štátmi. Akákoľvek výmena alebo prenos informácií a dokumentov orgánmi členských
štátov by mali byť v súlade so smernicou 95/46/ES. Okrem toho takéto výmeny a prenosy by mali slúžiť na
špecifické účely overovania pravosti verejných listín uvedenými orgánmi prostredníctvom IMI a takéto overovanie
by sa malo vykonávať len v rámci príslušných oblastí právomoci uvedených orgánov. To by nemalo členským
štátom brániť pri uplatňovaní ich zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa prístupu
verejnosti k úradným dokumentom.

(35)

Orgány členských štátov by si mali poskytovať vzájomnú pomoc, aby uľahčili uplatňovanie tohto nariadenia,
najmä pokiaľ ide o uplatňovanie mechanizmu pre administratívnu spoluprácu medzi orgánmi, ktoré určili
členské štáty, keď majú orgány členského štátu, v ktorom sa verejná listina alebo jej osvedčený odpis predkladá,
odôvodnené pochybnosti o pravosti verejnej listiny alebo jej osvedčeného odpisu.

(36)

Ak majú orgány členského štátu, v ktorom sa verejná listina alebo jej osvedčený odpis predkladá, odôvodnené
pochybnosti o pravosti uvedených listín, mali by mať možnosť overiť si vzory listín dostupné v databáze IMI,
a ak pochybnosti pretrvávajú, podať prostredníctvom IMI žiadosť o informácie príslušným orgánom členského
štátu, v ktorom boli uvedené listiny vydané, a to buď zaslaním žiadosti priamo orgánu, ktorý vydal verejnú
listinu alebo vyhotovil jej osvedčený odpis, alebo prostredníctvom kontaktovania ústredného orgánu daného
členského štátu. Dožiadané orgány by na takéto žiadosti mali odpovedať čo najrýchlejšie, najneskôr však v lehote,
ktorá nepresahuje 5 pracovných dní alebo 10 pracovných dní v prípade, že žiadosť spracúva ústredný orgán.
Lehota 10 pracovných dní sa môže vzťahovať najmä na prípady, keď dožiadané orgány ešte nie sú zaregistrované
v IMI. Ak nie je možné uvedené lehoty dodržať, dožiadaný orgán a dožadujúci orgán by sa mali dohodnúť na
predĺžení lehoty.

(37)

Na účely výpočtu lehôt stanovených v tomto nariadení by sa malo uplatňovať nariadenie Rady (EHS, Euratom)
č. 1182/71 (2).

(38)

Je možné, že za výnimočných okolností nebudú orgány členských štátov schopné overiť pravosť verejnej
listiny. Malo by k tomu dôjsť len vtedy, keď v dôsledku okolností, ako napríklad zničenia alebo straty vyhotovení
vnútroštátnych listín následkom napríklad zničenia archívov určitej matriky alebo súdu, alebo neexistencie
registra uvedené overenie nie je možné. Preto by v IMI mala existovať možnosť odpovede, ktorá odráža túto
skutočnosť.

(39)

Ak dožiadaný orgán vo svojej odpovedi nepotvrdí pravosť verejnej listiny alebo jej osvedčeného odpisu alebo ak
uvedený orgán neodpovie, dožadujúci orgán by nemal byť povinný uvedenú verejnú listinu alebo jej osvedčený
odpis spracovať. Okrem toho v takýchto prípadoch by dožadujúci orgán alebo osoba, ktorá predkladá verejnú
listinu alebo osvedčený odpis, mali mať možnosť využiť akékoľvek dostupné prostriedky na overenie alebo

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
(2) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124,
8.6.1971, s. 1).
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preukázanie pravosti verejnej listiny alebo jej osvedčeného odpisu. V záujme zabezpečenia účinnosti tohto
nariadenia by k situáciám, v ktorých sa nezašle žiadna odpoveď prostredníctvom IMI, malo dochádzať iba
výnimočne.

(40)

Ak je to potrebné, koordinátor IMI alebo príslušné ústredné orgány môžu poskytnúť pomoc pri hľadaní riešenia
problémov, s ktorými sa môžu orgány členských štátov stretnúť pri používaní IMI, vrátane prípadov, keď
nedostanú žiadnu odpoveď na žiadosť o informácie alebo ak sa nemôžu dohodnúť na predĺžení lehoty na
odpoveď.

(41)

Orgány členských štátov by mali využívať dostupné funkcie IMI vrátane viacjazyčného systému pre komunikáciu
a vopred preložených štandardných otázok a odpovedí a registra vzorov verejných listín používaných v rámci
vnútorného trhu.

(42)

Ústredné orgány členských štátov by mali poskytovať pomoc vo vzťahu k žiadostiam o informácie, najmä
prijímať a zasielať takéto žiadosti a v prípade potreby na ne odpovedať a poskytovať potrebné informácie v
súvislosti s uvedenými žiadosťami, predovšetkým v prípadoch, keď dožadujúci ani dožiadaný orgán nie je
registrovaný v IMI.

(43)

Na účely tohto nariadenia by ústredné orgány členských štátov mali navzájom komunikovať a plniť svoje úlohy
prostredníctvom IMI. Komunikácia medzi orgánmi toho istého členského štátu by sa mala uskutočňovať v súlade
s vnútroštátnymi postupmi.

(44)

Vzťah medzi týmto nariadením a existujúcimi právnymi predpismi Únie by sa mal objasniť. Z tohto hľadiska by
týmto nariadením nemalo byť dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Únie obsahujúcich ustanovenia
o vyššom overení alebo podobnej formálnej náležitosti, alebo iných formálnych náležitostiach, ako napríklad
nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 (1). Týmto nariadením by tiež nemalo byť dotknuté uplatňovanie právnych
predpisov Únie o elektronických podpisoch a elektronickej identifikácii. Ak sú ustanovenia tohto nariadenia v
rozpore s ustanovením iného aktu Únie, ktorým sa upravujú špecifické aspekty zjednodušenia požiadaviek na
predkladanie verejných listín a ktorým sa takéto požiadavky zjednodušujú ešte viac, ako napríklad smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (2), smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES (3)
a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (4), malo by mať ustanovenie aktu Únie, ktorým
sa stanovuje ďalšie zjednodušenie, prednosť.

(45)

Okrem toho by týmto nariadením nemalo byť dotknuté používanie iných systémov administratívnej spolupráce
stanovených právnymi predpismi Únie, ktoré stanovujú výmenu informácií medzi členskými štátmi v osobitných
oblastiach, ako napríklad smernicou Rady 93/109/ES (5) alebo nariadením (ES) č. 987/2009. Toto nariadenie by
sa malo uplatňovať v súčinnosti s takýmito osobitnými systémami.

(46)

Na zabezpečenie súladu so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia je potrebné, aby medzi dvoma alebo viacerými
členskými štátmi malo toto nariadenie vo vzťahu k záležitostiam, na ktoré sa vzťahuje, a v ňom stanovenom
rozsahu prednosť pred dvojstrannými alebo mnohostrannými dohodami alebo dojednaniami, ktorých zmluvnými
stranami sú členské štáty a ktoré sa týkajú záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(47)

Okrem toho by členské štáty mali mať možnosť ponechať v platnosti alebo uzatvárať medzi sebou dohody na
dvojstrannej či viacstrannej úrovni v záležitostiach, ktoré nepatria do pôsobnosti tohto nariadenia, ako je

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo
veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255,
30.9.2005, s. 22).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376,
27.12.2006, s. 36).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania
nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).
(5) Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do
Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 329,
30.12.1993, s. 34).
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napríklad dôkazná hodnota verejných listín, viacjazyčné štandardné formuláre s právnou silou, oslobodenie
takýchto formulárov od vyššieho overenia a oslobodenie verejných listín od vyššieho overenia v iných oblastiach,
než sú oblasti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Členské štáty by mali mať možnosť ponechať v platnosti
alebo uzatvárať dohody s cieľom ešte viac zjednodušiť medzi členskými štátmi obeh verejných listín, na ktoré sa
vzťahuje toto nariadenie.

(48)

Verejné listiny vydané orgánmi tretích štátov nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Okrem toho
dohody a dojednania týkajúce sa vyššieho overenia alebo podobnej formálnej náležitosti v súvislosti s verejnými
listinami o záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré vydali orgány členských štátov alebo tretích
štátov, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahoch medzi dotknutými členskými štátmi a tretími štátmi, nesmú mať
vplyv na uplatňovanie tohto nariadenia. Toto nariadenie by preto nemalo brániť členským štátom pri uzatváraní
dvojstranných alebo viacstranných medzinárodných dohôd s tretími štátmi týkajúcich sa vyššieho overenia alebo
podobnej formálnej náležitosti v súvislosti s verejnými listinami týkajúcimi sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje
toto nariadenie a ktoré vydali orgány členských štátov alebo tretích štátov, ktoré sa používajú vo vzťahoch medzi
dotknutými členskými štátmi a tretími štátmi. Členským štátom by sa tiež nemalo brániť, aby v rozsahu, v akom
jeden alebo viaceré členské štáty sú alebo sa rozhodnú stať zmluvnými stranami takýchto dohôd alebo dojednaní,
rozhodovali o pristúpení nových zmluvných strán, najmä pokiaľ ide o právo vzniesť a oznámiť námietku voči
pristúpeniu nového štátu podľa článku 12 druhého odseku dohovoru o apostiloch, alebo aby uplatňovali a menili
Európsky dohovor o zrušení legalizácie dokumentov, ktoré vyhotovili diplomatickí alebo konzulárni pracovníci,
z roku 1968 alebo rozhodovali o pristúpení nových zmluvných strán k nemu.

(49)

Keďže viacjazyčné štandardné formuláre podľa tohto nariadenia nemajú žiadnu právnu silu a neprekrývajú sa s
viacjazyčnými štandardnými formulármi podľa dohovorov ICCS č. 16, č. 33 a č. 34 ani s potvrdeniami o žití
ustanovenými v dohovore ICCS č. 27, nemalo by byť týmto nariadením dotknuté uplatňovanie uvedených
dohovorov medzi členskými štátmi navzájom ani medzi členským štátom a tretím štátom.

(50)

Mal by sa zriadiť výbor ad hoc zložený zo zástupcov Komisie a členských štátov, ktorému by predsedal zástupca
Komisie, na účely prijímania akýchkoľvek opatrení potrebných na uľahčenie uplatňovania tohto nariadenia najmä
výmenou najlepších postupov v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia medzi členskými štátmi, predchá
dzaním podvodom, ktoré zahŕňajú verejné listiny a ich osvedčené odpisy a osvedčené preklady, využívaním
elektronických verzií verejných listín, využívaním viacjazyčných štandardných formulárov a v súvislosti s
odhalenými sfalšovanými listinami.

(51)

V snahe uľahčiť uplatňovanie tohto nariadenia by členské štáty mali na účely zverejnenia informácií akýmkoľvek
vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície, poskytnúť Komisii
prostredníctvom IMI kontaktné údaje svojich ústredných orgánov, vzory najpoužívanejších verejných listín podľa
svojho vnútroštátneho práva alebo ak takýto vzor pre listinu neexistuje, informácie o osobitných prvkoch
uvedenej listiny.

(52)

Členské štáty by tiež prostredníctvom IMI mali oznámiť anonymizované verzie sfalšovaných listín, ktoré boli
odhalené a ktoré by mohli slúžiť ako užitočné a typické príklady na účely odhalenia prípadných falzifikátov.
Oznamovanie takýchto sfalšovaných listín by sa malo obmedzovať na sfalšované listiny, ktorých sprístupnenie
povoľuje vnútroštátne právo, a nemali by ním byť dotknuté vnútroštátne pravidlá o sprístupňovaní dôkazov
získaných počas trestného konania. Informácie oznámené členskými štátmi v súvislosti so sfalšovanými listinami
by sa nemali zverejňovať.

(53)

V záujme uľahčenia uplatňovania tohto nariadenia a na účely zverejnenia informácií prostredníctvom Európskeho
portálu elektronickej justície by členské štáty mali oznámiť Komisii jazyk alebo jazyky, ktoré akceptujú
pri predkladaní verejných listín vydaných orgánmi iného členského štátu, orientačný zoznam verejných listín,
ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné
štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri preklade, zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva
oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy existujú, orientačný zoznam typov orgánov,
ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené odpisy, informácie o spôsoboch, ako
možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy, a informácie o osobitných prvkoch osvedčených
odpisov.
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(54)

Informácie týkajúce sa vzorov najpoužívanejších verejných listín alebo osobitných prvkov týchto listín alebo ich
osvedčených odpisov by sa mali zverejniť len v rozsahu, v akom sú takéto informácie už dostupné verejnosti
podľa práva členského štátu, ktorého orgány vydali verejnú listinu alebo vyhotovili osvedčený odpis. Na tento
účel by členské štáty mali Komisii oznámiť, ktoré listiny sú podľa ich vnútroštátneho práva dostupné verejnosti.
Na účely tohto nariadenia by však informácie o osobitných prvkoch verejných listín alebo ich osvedčených
odpisov, ktoré majú členské štáty oznamovať Komisii, nemali zahŕňať informáciu o špecifických ochranných
prvkoch, ktorá nie je verejne dostupná podľa práva členského štátu, ktorého orgány verejnú listinu vydali alebo
vyhotovili osvedčený odpis.

(55)

Oznámením jazyka alebo jazykov, ktoré členský štát akceptuje pri predkladaní verejných listín vydaných orgánmi
iného členského štátu a ktoré nie sú jeho úradnými jazykmi, členským štátom Komisii by nemala byť dotknutá
možnosť jeho orgánov akceptovať v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak to umožňuje dotknutý členský štát,
akýkoľvek ďalší jazyk alebo jazyky, keď sa im predkladá verejná listina vydaná orgánmi iného členského štátu.

(56)

Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv
Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných
údajov, právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu a sloboda pohybu a pobytu. Toto nariadenie by sa malo
uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(57)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to najmä podporu voľného pohybu občanov Únie uľahčovaním voľného pohybu
určitých verejných listín v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale
z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v
súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality
podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:
KAPITOLA I
PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIA POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

1.
Týmto nariadením sa v súvislosti s určitými verejnými listinami, ktoré boli vydané orgánmi jedného členského
štátu a ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu, stanovuje systém:
a) oslobodenia od vyššieho overenia alebo podobnej formálnej náležitosti a
b) zjednodušenia iných formálnych náležitostí.
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, toto nariadenie osobám nebráni využívať iné systémy uplatniteľné v
členskom štáte, ktoré sa týkajú vyššieho overenia alebo podobnej formálnej náležitosti.

2.
Týmto nariadením sa stanovujú aj viacjazyčné štandardné formuláre, ktoré sa majú využívať ako pomôcka pri
preklade, pripojené k verejným listinám týkajúcim sa narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane
spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu), registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť
registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva), bydliska a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri
trestov.
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Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1.
Toto nariadenie sa vzťahuje na verejné listiny vydané orgánmi jedného členského štátu v súlade s jeho vnútro
štátnym právom, ktoré sa musia predložiť orgánom iného členského štátu a ktorých hlavným účelom je osvedčiť jednu
alebo viaceré z týchto skutočností:
a) narodenie;
b) že osoba žije;
c) úmrtie;
d) meno;
e) manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobný stav;
f)

rozvod, rozluku alebo vyhlásenie manželstva za neplatné;

g) registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatút registrovaného partnerstva;
h) zrušenie registrovaného partnerstva, jeho rozluku alebo vyhlásenie za neplatné;
i)

rodičovstvo;

j)

osvojenie;

k) bydlisko a/alebo pobyt;
l)

štátnu príslušnosť;

m) neexistenciu záznamu v registri trestov za predpokladu, že verejné listiny týkajúce sa tejto skutočnosti vydávajú pre
občana Únie orgány členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.
2.
Toto nariadenie sa vzťahuje aj na verejné listiny, ktorých predloženie by sa mohlo vyžadovať od občanov Únie s
bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, ak chcú voliť alebo byť volení do Európskeho
parlamentu alebo v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, v súlade s podmienkami
stanovenými v smernici 93/109/ES a smernici Rady 94/80/ES (1).
3.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) verejné listiny vydané orgánmi tretích štátov ani
b) osvedčené odpisy listín uvedených v písmene a), vyhotovené orgánmi členského štátu.
4.
Toto nariadenie sa neuplatňuje na uznávanie právnych účinkov týkajúcich sa obsahu verejných listín vydaných
orgánmi jedného členského štátu v inom členskom štáte.

Článok 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia:
1. „verejné listiny“ sú:
a) listiny vydané orgánom alebo úradníkom v súvislosti s činnosťou súdov členského štátu vrátane tých, ktoré sú
vydané prokurátorom, súdnym úradníkom alebo súdnym vykonávateľom („huissier de justice“);
(1) Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov Únie v
komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 38).

L 200/10

Úradný vestník Európskej únie

SK

26.7.2016

b) správne listiny;
c) notárske listiny;
d) úradné osvedčenia, ktoré sa umiestňujú na listiny podpísané osobami konajúcimi ako súkromné osoby, ako sú
úradné osvedčenia potvrdzujúce registráciu listiny alebo skutočnosť, že listina existovala v určitom čase, a úradné
a notárske osvedčenia pravosti podpisov;
e) listiny vyhotovené diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi členského štátu v rámci výkonu ich
funkcie pôsobiacimi na území akéhokoľvek štátu, ak sa takéto listiny majú predložiť na území iného členského
štátu alebo diplomatickým zástupcom, alebo konzulárnym úradníkom iného členského štátu pôsobiacim na
území tretieho štátu;
2. „orgán“ je orgán verejnej moci členského štátu alebo subjekt, ktorý koná z úradnej moci a je podľa vnútroštátneho
práva poverený vydávať alebo prijímať verejné listiny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie alebo ich osvedčený odpis;
3. „vyššie overenie“ je formálna náležitosť osvedčovania pravosti podpisu osoby vykonávajúcej verejnú funkciu, ako aj
oprávnenia, na základe ktorého podpisujúca osoba konala, a prípadne pravosti pečate alebo odtlačku pečiatky, ktoré
sú na listine umiestnené;
4. „podobná formálna náležitosť“ je pridanie osvedčenia stanoveného v dohovore o apostiloch;
5. „iné formálne náležitosti“ je požiadavka predložiť osvedčené odpisy a preklady verejných listín;
6. „ústredný orgán“ je orgán alebo orgány, ktoré boli v súlade s článkom 15 určené členskými štátmi na účely plnenia
úloh, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia;
7. „osvedčený odpis“ je odpis originálu verejnej listiny, podpísaný a osvedčený ako správna a úplná reprodukcia
uvedeného originálu verejnej listiny orgánom splnomocneným na tento účel podľa vnútroštátneho práva a ktorý je
zároveň orgánom toho istého členského štátu, ktorý pôvodne vydal túto verejnú listinu.

KAPITOLA II
OSLOBODENIE OD VYŠŠIEHO OVERENIA A PODOBNEJ FORMÁLNEJ NÁLEŽITOSTI A ZJEDNODUŠENIE
INÝCH FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA OSVEDČENÝCH ODPISOV

Článok 4
Oslobodenie od vyššieho overenia a podobnej formálnej náležitosti
Verejné listiny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a ich osvedčené odpisy sú oslobodené od všetkých foriem vyššieho
overenia a podobnej formálnej náležitosti.

Článok 5
Zjednodušenie iných formálnych náležitostí týkajúcich sa osvedčených odpisov
1.
Ak členský štát vyžaduje predloženie originálu verejnej listiny vydanej orgánmi iného členského štátu, orgány
členského štátu, v ktorom sa listina predkladá, takisto nevyžadujú predloženie jej osvedčeného odpisu.
2.
Ak členský štát povoľuje predloženie osvedčeného odpisu verejnej listiny, orgány tohto členského štátu akceptujú
osvedčený odpis vyhotovený v inom členskom štáte.
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KAPITOLA III
ZJEDNODUŠENIE INÝCH FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH SA PREKLADOV A VIACJAZYČNÉ
ŠTANDARDNÉ FORMULÁRE

Článok 6
Zjednodušenie iných formálnych náležitostí týkajúcich sa prekladov
1.

Preklad sa nevyžaduje, ak:

a) je verejná listina v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa predkladá, alebo ak má daný členský štát viacero
úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa listina predkladá, alebo
v akomkoľvek inom jazyku, ktorý uvedený členský štát výslovne pripúšťa, alebo
b) sa k verejnej listine týkajúcej sa narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane spôsobilosti
uzavrieť manželstvo a osobného stavu), registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované
partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva), bydliska a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov
pripojí v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení viacjazyčný štandardný formulár za predpokladu, že
orgán, ktorému sa verejná listina predkladá, považuje informácie obsiahnuté vo viacjazyčnom štandardnom formulári
za postačujúce na spracovanie verejnej listiny.
2.
Osvedčený preklad vyhotovený osobou, ktorá je na to oprávnená podľa práva niektorého členského štátu, sa
prijíma vo všetkých členských štátoch.

Článok 7
Viacjazyčné štandardné formuláre
1.
K verejným listinám týkajúcim sa narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane spôsobilosti
uzavrieť manželstvo a osobného stavu), registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované
partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva), bydliska a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov,
ktoré členské štáty oznamujú v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. c), sa na žiadosť osoby, ktorá má nárok na získanie
verejnej listiny, pripojí viacjazyčný štandardný formulár vypracovaný v súlade s týmto nariadením.
2.
Viacjazyčné štandardné formuláre uvedené v odseku 1 vydáva orgán a obsahujú deň ich vydania, ako aj podpis
a prípadnú pečať alebo odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu.

Článok 8
Používanie viacjazyčných štandardných formulárov
1.
Viacjazyčné štandardné formuláre uvedené v článku 7 ods. 1 sa pripájajú k verejným listinám uvedeným v
uvedenom odseku, používajú sa ako pomôcka pri preklade a nemajú samostatnú právnu hodnotu.
2.

Viacjazyčné štandardné formuláre nepredstavujú:

a) výpisy zo zápisov o osobnom stave;
b) doslovné výpisy zo zápisov o osobnom stave;
c) viacjazyčné výpisy zo zápisov o osobnom stave;
d) viacjazyčné a kódované výpisy zo zápisov o osobnom stave ani
e) viacjazyčné a kódované osvedčenia o osobnom stave.
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3.
Viacjazyčné štandardné formuláre sa môžu používať len v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom boli
vydané.

Článok 9
Obsah viacjazyčných štandardných formulárov
1.

Každý viacjazyčný štandardný formulár obsahuje štandardnú časť, ktorú tvoria tieto prvky:

a) názov viacjazyčného štandardného formulára;
b) právny základ vydania viacjazyčného štandardného formulára;
c) uvedenie členského štátu, v ktorom sa viacjazyčný štandardný formulár vydáva;
d) kolónka „Dôležité upozornenie“;
e) kolónka „Poznámka pre vydávajúci orgán“;
f) niekoľko štandardných názvov rubrík a ich kódové čísla a
g) „kolónka na podpis“.
2.
Štandardné časti, ktoré sa majú zahrnúť do viacjazyčných štandardných formulárov týkajúcich sa narodenia,
skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu), registro
vaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva), bydliska
a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov, ako aj viacjazyčné glosáre štandardných názvov rubrík, sa
uvádzajú v prílohách I až XI.
3.
Každý viacjazyčný štandardný formulár obsahuje tiež podľa potreby neštandardnú časť pozostávajúcu z osobitných
názvov rubrík pre jednotlivé štáty navrhnutých tak, aby odrážali obsah verejnej listiny, ku ktorej sa má viacjazyčný
štandardný formulár pripojiť, a kódových čísel uvedených názvov rubrík.
4.
Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 24 ods. 2 osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty uvedené v
odseku 3 tohto článku.
5.
Každý viacjazyčný štandardný formulár obsahuje tiež viacjazyčný glosár štandardných názvov rubrík a osobitných
názvov rubrík pre jednotlivé štáty vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie.

Článok 10
Jazyky, v ktorých sa vydávajú viacjazyčné štandardné formuláre
1.
Viacjazyčné štandardné formuláre vypĺňa príslušný orgán v úradnom jazyku svojho členského štátu alebo ak má
uvedený členský štát viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, kde sa
viacjazyčný štandardný formulár vydáva.
2.
Štandardná časť a osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty viacjazyčných štandardných formulárov sa uvádzajú v
oboch z týchto jazykov:
a) v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa viacjazyčný štandardný formulár vydáva, alebo ak má uvedený
členský štát viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, kde sa
viacjazyčný štandardný formulár vydáva, ak uvedený jazyk je tiež jedným z úradných jazykov inštitúcií Únie, a
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b) v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa má predložiť verejná listina, ku ktorej je pripojený viacjazyčný
štandardný formulár, alebo ak má uvedený členský štát viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, kde sa má predložiť verejná listina, ku ktorej je pripojený viacjazyčný štandardný
formulár, ak uvedený jazyk je tiež jedným z úradných jazykov inštitúcií Únie.
3.
Štandardná časť a osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty v oboch jazykoch uvedených v odseku 2 tohto článku
a viacjazyčný glosár uvedený v článku 9 ods. 5 tvoria súčasť jedného viacjazyčného štandardného formulára.

Článok 11
Poplatok za získanie viacjazyčného štandardného formulára
V záujme ďalšieho uľahčenia voľného pohybu verejných listín v rámci Únie členské štáty zabezpečia, aby poplatok za
získanie viacjazyčného štandardného formulára nepresiahol výrobné náklady viacjazyčného štandardného formulára
alebo verejnej listiny, ku ktorej je tento formulár pripojený, podľa toho, ktoré náklady sú nižšie.

Článok 12
Elektronické verzie viacjazyčných štandardných formulárov
Európsky portál elektronickej justície obsahuje pre každý členský štát vzorové viacjazyčné štandardné formuláre týkajúce
sa narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného
stavu), a prípadne aj registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registro
vaného partnerstva), bydliska a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov, stanovené v súlade s týmto
nariadením vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, ktoré zahŕňajú:
a) štandardné časti uvedené v prílohách I až XI a
b) osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty, ktoré členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 24 ods. 2.

KAPITOLA IV
ŽIADOSTI O INFORMÁCIE A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 13
Informačný systém o vnútornom trhu
Na účely článkov 14 a 16 a článku 22 ods. 1 a 2 tohto nariadenia sa používa informačný systém o vnútornom trhu
(ďalej len „IMI“) zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012.

Článok 14
Žiadosti o informácie v prípadoch odôvodnených pochybností
1.
Ak majú orgány členského štátu, v ktorom sa predložila verejná listina alebo jej osvedčený odpis odôvodnenú
pochybnosť, pokiaľ ide o pravosť uvedenej verejnej listiny alebo jej osvedčeného odpisu, podniknú na ich odstránenie
tieto kroky:
a) skontrolujú dostupné vzory listín v databáze IMI, ako sa uvádza v článku 22;
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b) ak pochybnosť pretrváva, predložia žiadosť o informácie prostredníctvom IMI:
i) orgánu, ktorý vydal verejnú listinu, alebo prípadne orgánu, ktorý vyhotovil osvedčený odpis, alebo obom týmto
orgánom, alebo
ii) príslušnému ústrednému orgánu.
2.
Odôvodnená pochybnosť, pokiaľ ide o pravosť verejnej listiny alebo jej osvedčeného odpisu, uvedená v odseku 1
sa môže vzťahovať najmä na:
a) pravosť podpisu;
b) oprávnenie, na základe ktorého osoba podpisujúca listinu konala;
c) pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky;
d) skutočnosť, že listina bola sfalšovaná alebo pozmenená.
3.

V žiadostiach o informácie podľa tohto článku sa uvádzajú dôvody, na ktorých sa zakladajú.

4.
K žiadostiam o informácie podľa tohto článku sa prikladá odpis dotknutej verejnej listiny alebo jej osvedčeného
odpisu odoslaný elektronicky prostredníctvom IMI. Na takéto žiadosti a na prípadné odpovede na tieto žiadosti sa
nevzťahujú žiadne dane, clá ani poplatky.
5.
Orgány na žiadosti o informácie podľa tohto článku odpovedajú čo najrýchlejšie, najneskôr však v lehote, ktorá
nepresahuje 5 pracovných dní alebo 10 pracovných dní v prípade, že žiadosť spracúva ústredný orgán.
Vo výnimočných prípadoch, ak lehoty uvedené v prvom pododseku nemožno dodržať, sa dožiadaný orgán a dožadujúci
orgán dohodnú na predĺžení časovej lehoty.
6.
Ak sa nepotvrdí pravosť verejnej listiny alebo jej osvedčeného odpisu, dožadujúci orgán nie je povinný ich
spracovať.

Článok 15
Určenie príslušných orgánov
1.

Na účely tohto nariadenia určí každý členský štát aspoň jeden ústredný orgán.

2.
Ak členský štát určil viac ako jeden ústredný orgán, určí ústredný orgán, ktorému sa môže zasielať komunikácia
s cieľom jej postúpenia príslušnému orgánu v tomto členskom štáte.

Článok 16
Funkcie ústredných orgánov
Ústredné orgány poskytujú pomoc v súvislosti so žiadosťami o informácie podľa článku 14, a najmä:
a) zasielajú, prijímajú takéto žiadosti a v prípade potreby na ne odpovedajú a
b) poskytujú informácie, ktoré sú v súvislosti s uvedenými žiadosťami potrebné.
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KAPITOLA V
VZŤAH K INÝM USTANOVENIAM PRÁVA ÚNIE A OSTATNÝM NÁSTROJOM

Článok 17
Vzťah k iným ustanoveniam práva Únie
1.
Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie iných ustanovení práva Únie o vyššom overení, podobnej
formálnej náležitosti alebo iných formálnych náležitostiach, ale takéto ustanovenia dopĺňa.
2.
Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Únie o elektronických podpisoch a elektro
nickej identifikácii.
3.
Týmto nariadením nie je dotknuté používanie iných systémov administratívnej spolupráce zavedených právnymi
predpismi Únie, ktoré stanovujú výmenu informácií medzi členskými štátmi v osobitných oblastiach.

Článok 18
Zmena nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012 sa dopĺňa tento bod:
„9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu
občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (*): články 14 a 16 a článok 22 ods. 1 a 2.
(*) Ú. v. EÚ L 200, 26.7.2016, s. 1.“

Článok 19
Vzťah k medzinárodným dohovorom, dohodám a dojednaniam
1.
Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie medzinárodných dohovorov, ktorých zmluvnou stranou je v čase
prijatia tohto nariadenia jeden alebo viacero členských štátov a ktoré sa týkajú oblastí upravených týmto nariadením.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 má toto nariadenie v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje, a v ňom stanovenom rozsahu
prednosť pred inými ustanoveniami dvojstranných alebo mnohostranných dohôd alebo dojednaní uzavretých členskými
štátmi vo vzťahoch medzi členskými štátmi, ktoré sú ich zmluvnými stranami.
3.

Týmto článkom nie je dotknutý článok 1 ods. 1 druhý pododsek.

4.
Týmto nariadením sa členským štátom nebráni rokovať s tretími štátmi o medzinárodných dohodách
a dojednaniach o vyššom overení alebo podobnej formálnej náležitosti v prípade verejných listín týkajúcich sa
záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a vydaných orgánmi členských štátov alebo tretích štátov na účely
použitia vo vzťahoch medzi dotknutými členskými štátmi a tretími štátmi, uzatvárať takéto dohody a dojednania,
pristupovať k nim, meniť alebo uplatňovať ich. Toto nariadenie nebráni členským štátom rozhodovať o súhlase s
pristúpením nových zmluvných strán k takýmto dohodám a dojednaniam, ktorých zmluvnou stranou je alebo sa
rozhodne stať jeden alebo viacero členských štátov.
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KAPITOLA VI
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20
Obmedzenie účelu
1.
Výmena a prenos informácií a dokumentov členskými štátmi podľa tohto nariadenia slúžia na jediný účel, ktorým
je overenie pravosti verejných listín príslušnými orgánmi prostredníctvom IMI.
2.
Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení
členských štátov o prístupe verejnosti k verejným listinám.

Článok 21
Informácie týkajúce sa obsahu tohto nariadenia
Komisia a členské štáty sprístupnia informácie týkajúce sa obsahu tohto nariadenia vhodnými prostriedkami, aj prostred
níctvom Európskeho portálu elektronickej justície a webových sídel orgánov členských štátov.

Článok 22
Informácie o ústredných orgánoch a kontaktné údaje
1.

Členské štáty použijú do 16. augusta 2018 IMI na oznámenie:

a) ústredného orgánu alebo orgánov určených podľa článku 15 ods. 1 spolu s ich kontaktnými údajmi a prípadne
orgánov určených podľa článku 15 ods. 2;
b) vzorov najbežnejšie používaných verejných listín podľa ich príslušného vnútroštátneho práva alebo v prípade, že
vzor neexistuje, informácie o osobitných prvkoch dotknutej verejnej listiny a
c) anonymizovaných verzií odhalených sfalšovaných listín.
2.

Členské štáty použijú IMI na oznámenie všetkých následných zmien informácií uvedených v odseku 1.

3.

Komisia zverejní akýmkoľvek vhodným spôsobom:

a) informácie uvedené v odseku 1 písm. a);
b) akékoľvek informácie uvedené v odseku 1 písm. b), ktoré sú zverejnené podľa práva členského štátu, ktorého orgány
vydali verejnú listinu.

Článok 23
Výmena najlepších postupov
1.

Zriaďuje sa ad hoc výbor zložený zo zástupcov Komisie a členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.
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2.
Ad hoc výbor uvedený v odseku 1 prijíma všetky opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania tohto nariadenia
najmä uľahčovaním výmeny a pravidelným aktualizovaním najlepších postupov týkajúcich sa:
a) uplatňovania tohto nariadenia medzi členskými štátmi;
b) prevencie podvodov, ktoré zahŕňajú verejné listiny, osvedčené odpisy a osvedčené preklady;
c) používania elektronických verzií verejných listín;
d) používania viacjazyčných štandardných formulárov;
e) odhalených sfalšovaných listín.

Článok 24
Informácie, ktoré majú oznámiť členské štáty
1.

Členské štáty oznámia do 16. augusta 2018 Komisii:

a) jazyky, ktoré budú pripúšťať v prípade verejných listín, ktoré sa predložia ich orgánom v súlade s článkom 6 ods. 1
písm. a);
b) orientačný zoznam verejných listín, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia;
c) zoznam verejných listín, ku ktorým sa môžu pripojiť viacjazyčné štandardné formuláre ako vhodná pomôcka pri
preklade;
d) zoznamy osôb, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené preklady, ak takéto zoznamy
existujú;
e) orientačný zoznam typov orgánov, ktoré sú na základe vnútroštátneho práva oprávnené vyhotovovať osvedčené
odpisy;
f) informácie o spôsoboch, ako možno identifikovať osvedčené preklady a osvedčené odpisy, a
g) informácie o osobitných prvkoch osvedčených odpisov.
2.
Každý členský štát oznámi Komisii do 16. februára 2017 vo svojom úradnom jazyku alebo úradných jazykoch,
pričom uvedený jazyk alebo uvedené jazyky sú tiež úradným jazykom alebo úradnými jazykmi inštitúcií Únie, osobitné
názvy rubrík pre jednotlivé štáty, ktoré sa majú zahrnúť do viacjazyčných štandardných formulárov týkajúcich sa
narodenia, skutočnosti, že osoba žije, úmrtia, manželstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo) a osobného stavu,
prípadne registrovaného partnerstva (vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného
partnerstva), bydliska a/alebo pobytu a neexistencie záznamu v registri trestov.
3.
Do 16. februára 2018 Komisia uverejní zoznamy osobitných názvov rubrík pre jednotlivé štáty, ktoré sa jej
oznámia podľa odseku 2 v Úradnom vestníku Európskej únie a na Európskom portáli elektronickej justície vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcií Únie.
4.

Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek zmeny informácií uvedených v odsekoch 1 a 2.

5.

Komisia prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície zverejní:

a) informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až f) a
b) informácie uvedené v odseku 1 písm. g), ktoré sú zverejnené podľa práva členského štátu, ktorého orgány vyhotovili
osvedčený odpis.
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Článok 25
Zmena osobitných názvov rubrík pre jednotlivé štáty vo viacjazyčných štandardných formulároch
1.
Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek zmeny osobitných názvov rubrík pre jednotlivé štáty uvedených
v článku 24 ods. 2.
2.
Komisia uverejní zmeny osobitných názvov rubrík pre jednotlivé štáty podľa odseku 1 v Úradnom vestníku Európskej
únie.
3.
Komisia zodpovedajúcim spôsobom zmení osobitné názvy rubrík pre jednotlivé štáty podľa odseku 1, ktoré sú
zverejnené na Európskom portáli elektronickej justície, ako aj vzorové viacjazyčné štandardné formuláre pre jednotlivé
členské štáty.

Článok 26
Preskúmanie
1.
Do 16. februára 2024 a následne najneskôr každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade
a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane hodnotenia všetkých
praktických skúseností relevantných z hľadiska spolupráce medzi ústrednými orgánmi. Uvedená správa obsahuje aj
hodnotenie toho, či je vhodné:
a) rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na verejné listiny, ktoré sa týkajú iných záležitostí, než sú záležitosti
uvedené v článku 2 a v odseku 2 písm. a) tohto článku;
b) v prípade rozšírenia rozsahu pôsobnosti podľa písmena a) tohto odseku zaviesť viacjazyčné štandardné formuláre k
verejným listinám týkajúcim sa záležitostí uvedených v písmene a) tohto odseku, na ktoré možno rozšíriť pôsobnosť
tohto nariadenia, a
c) používať elektronické systémy na priame zasielanie verejných listín a výmenu informácií medzi orgánmi členských
štátov s cieľom vylúčiť akúkoľvek možnosť podvodu v súvislosti s vecami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
2.
Do 16. februára 2021 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru hodnotiacu správu o vhodnosti:
a) rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na:
i)

verejné listiny týkajúce sa právneho postavenia a zastupovania spoločnosti alebo iného podniku;

ii) diplomy, osvedčenia a iné dôkazy formálnej kvalifikácie a
iii) verejné listiny osvedčujúce úradne uznané zdravotné postihnutie;
b) zavedenia viacjazyčných štandardných formulárov týkajúcich sa:
i) verejných listín uvedených v článku 2 ods. 1, pre ktoré sa týmto nariadením nezavádzajú viacjazyčné štandardné
formuláre a
ii) verejných listín týkajúcich sa záležitostí uvedených v písmene a) tohto odseku, na ktoré možno rozšíriť rozsah
pôsobnosti tohto nariadenia;
c) používania elektronických systémov na priame zasielanie verejných listín a výmenu informácií medzi orgánmi
členských štátov s cieľom vylúčiť akúkoľvek možnosť podvodu v súvislosti s vecami, na ktoré sa vzťahuje toto
nariadenie.
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3.
K správam uvedeným v odsekoch 1 a 2 sa v prípade potreby pripoja návrhy na úpravy, najmä pokiaľ ide
o rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na verejné listiny týkajúce sa nových záležitostí, ako sa uvádza v
odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a), zavedenie nových viacjazyčných štandardných formulárov, ako sa uvádza v
odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b), a používanie elektronických systémov na priame zasielanie verejných listín
a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c) a odseku 2 písm. c).
Článok 27
Nadobudnutie účinnosti
1.

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

2.

Uplatňuje sa od 16. februára 2019 s výnimkou:

a) článku 24 ods. 2, ktorý sa uplatňuje od 16. februára 2017;
b) článku 12 a článku 24 ods. 3, ktoré sa uplatňujú od 16. februára 2018 a
c) článku 22 a článku 24 ods. 1, ktoré sa uplatňujú od 16. augusta 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 6. júla 2016
Za Európsky parlament

Za Radu

predseda

predseda

M. SCHULZ

I. KORČOK
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2016/1192
zo 6. júla 2016
o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni v sporoch medzi Európskou úniou a jej
zamestnancami na Všeobecný súd
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 256 ods. 1, článok 257 prvý a druhý odsek
a článok 281 druhý odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V článku 48 Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, zmeneného nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 (3), sa stanovuje, že Všeobecný súd, zložený od 25. decembra 2015
zo 40 sudcov, sa má od 1. septembra 2016 skladať zo 47 sudcov a od 1. septembra 2019 z dvoch sudcov
z každého členského štátu.

(2)

Ako sa uvádza v odôvodnení 9 nariadenia (EÚ, Euratom) 2015/2422, nárast počtu sudcov Všeobecného súdu
1. septembra 2016 o siedmich sudcov by malo sprevádzať prenesenie právomoci rozhodovať v prvom stupni
v sporoch medzi Úniou a jej zamestnancami na základe článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)
na Všeobecný súd. Z tohto prenesenia právomoci v súlade s článkom 256 ods. 1 ZFEÚ vyplýva zrušenie Súdu
pre verejnú službu Európskej únie (ďalej len „Súd pre verejnú službu“).

(3)

Z tohto dôvodu by sa právomoc rozhodovať v prvom stupni v sporoch medzi každou inštitúciou, orgánom,
úradom alebo agentúrou na jednej strane a ich zamestnancami na strane druhej, vo vzťahu ku ktorým má
právomoc Súdny dvor Európskej únie, mala preniesť na Všeobecný súd.

(4)

Preto je potrebné zrušiť rozhodnutie Rady 2004/752/ES, Euratom (4) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ, Euratom) č. 979/2012 (5), ako aj zmeniť protokol č. 3.

(5)

Všeobecný súd by mal pri rozhodovaní vo veciach týkajúcich sa verejnej služby Európskej únie zohľadňovať
špecifickú povahu sporov v tejto oblasti, a to aj skúmaním možností urovnania sporu formou zmieru vo
všetkých štádiách konania.

(1) Stanovisko z 22. februára 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 9. júna 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 24. júna 2016.
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte
Súdneho dvora Európskej únie (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14).
(4) Rozhodnutie Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 333, 9.11.2004, s. 7).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 979/2012 z 25. októbra 2012 o zastupujúcich sudcoch Súdu pre verejnú
službu Európskej únie (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 83).

L 200/138
(6)

SK

Úradný vestník Európskej únie

26.7.2016

Okrem toho by sa na účely zabezpečenia efektívneho vedenia konaní, ktoré ku dňu prenesenia právomoci
prebiehajú na Súde pre verejnú službu, a stanovenia pravidiel uplatniteľných na odvolania proti rozhodnutiam
tohto súdu, ktoré sú v tom čase skúmané alebo následne podané, mal ustanoviť vhodný prechodný režim pre
prenesenie vecí týkajúcich sa verejnej služby Európskej únie na Všeobecný súd,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Rozhodnutie 2004/752/ES, Euratom a nariadenie (EÚ, Euratom) č. 979/2012 sa zrušujú.

Článok 2
Protokol č. 3 sa mení takto:
1. Vkladá sa tento článok:
„Článok 50a
1.
Všeobecný súd vykonáva v prvom stupni právomoc rozhodovať spory medzi Úniou a jej zamestnancami podľa
článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vrátane sporov medzi každou inštitúciou, orgánom, úradom alebo
agentúrou na jednej strane a ich zamestnancami na strane druhej, vo vzťahu ku ktorým má právomoc Súdny dvor
Európskej únie.
2.
V každom štádiu konania, už od podania návrhu, môže Všeobecný súd preskúmať možnosti urovnania sporu
formou zmieru a môže sa pokúsiť uľahčiť takéto urovnanie.“
2. Článok 62c sa nahrádza takto:
„Článok 62c
Ustanovenia o právomoci, zložení, organizácii akýchkoľvek osobitných súdov zriadených na základe článku 257
Zmluvy o fungovaní Európskej únie a o konaní pred nimi sú uvedené v prílohe k tomuto štatútu.“
3. Príloha I sa vypúšťa.

Článok 3
Veci, v ktorých prebieha konanie pred Súdom pre verejnú službu k 31. augustu 2016, sa prenesú na Všeobecný súd.
Všeobecný súd pokračuje v ich prejednávaní v stave, v akom sa nachádzajú k tomuto dátumu, a v súlade so svojím
rokovacím poriadkom. V prípade, že vec sa na Všeobecný súd prenesie po skončení ústnej časti konania, táto časť
konania sa opätovne otvorí.

Článok 4
Bez ohľadu na článok 2 bod 3 tohto nariadenia sa články 9 až 12 prílohy I k protokolu č. 3 naďalej uplatňujú na
odvolania proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu, ktoré Všeobecný súd prejednáva k 31. augustu 2016 alebo
ktoré boli podané po tomto dátume. Ak Všeobecný súd zruší rozhodnutie Súdu pre verejnú službu, ale súčasne dospeje
k záveru, že stav konania nedovoľuje rozhodnúť vo veci, postúpi vec inej komore, než je komora, ktorá rozhodovala
o odvolaní.
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Článok 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie.
Uplatňuje sa od 1. septembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 6. júla 2016
Za Európsky parlament

Za Radu

predseda

predseda

M. SCHULZ

I. KORČOK
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KORIGENDÁ
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra
2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj
vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde
a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006
(Úradný vestník Európskej únie L 347 z 20. decembra 2013)
1.

Výraz „konkrétny cieľ“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádza výrazom „špecifický cieľ“
v príslušnom gramatickom tvare.

2.

Výraz „stratégie pre makroregióny“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádza výrazom
„makroregionálne stratégie“ v príslušnom gramatickom tvare.

3.

Výraz „región úrovne 2 NUTS“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádza výrazom „región
úrovne NUTS 2“ v príslušnom gramatickom tvare.

4.

Výraz „región úrovne 3 NUTS“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádza výrazom „región
úrovne NUTS 3“ v príslušnom gramatickom tvare.

5.

Skratka „EMFF“ sa v celom nariadení nahrádza výrazom „ENRF“.

6.

Výraz „strategické hlavné zásady“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádza výrazom
„strategické usmerňujúce zásady“ v príslušnom gramatickom tvare.

7.

Výraz „trvalo udržateľný rozvoj“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení nahrádza výrazom
„udržateľný rozvoj“ v príslušnom gramatickom tvare.

8.

Výraz „stratégie pre makroregióny a prímorské oblasti“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom nariadení
nahrádza výrazom „makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti“ v príslušnom gramatickom tvare.

9.

Výraz „overenie ex ante“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte nahrádza výrazom „ex ante overenie“ v
príslušnom gramatickom tvare.

10.

Výraz „hodnotenie ex post“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte nahrádza výrazom „ex post
hodnotenie“ v príslušnom gramatickom tvare.

11.

Výraz „hodnotenie rizika ex ante“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte nahrádza výrazom „ex ante
posúdenie rizika“ v príslušnom gramatickom tvare.

12.

Výraz „overovanie riadenia“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte nahrádza výrazom „overovanie zo
strany riadiaceho orgánu“ v príslušnom gramatickom tvare.

13.

Výraz „nezávislý auditný subjekt“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte nahrádza výrazom „nezávislý
audítorský subjekt“.

14.

Na strane 320 v poznámke pod čiarou č. 3:
namiesto:

„(3) Ú. v. EÚ C 47, 17.2.2011, s. 1, …“

má byť:

„(3) Ú. v. EÚ C 47, 17.2.2012, s. 1, …“.
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Na strane 323 poznámka pod čiarou č. 1:
namiesto:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. december 2013
o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č. 1081/2006 (Pozri stranu 470 tohto
úradného vestníka).“

má byť:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013
o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č. 1081/2006 (Pozri stranu 470 tohto
úradného vestníka).“

Na strane 323 poznámka pod čiarou č. 2:
namiesto:

„(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa
ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008
a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Pozri stranu 608 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008
a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Pozri stranu 608 tohto úradného vestníka).“

Na strane 325 v odôvodneniach 35 a 36, na strane 358 v článku 37 ods. 2 prvej a druhej vete, v článku 37 ods. 2
písm. d), v článku 37 ods. 3,na strane 361 v článku 39 ods. 2 písm. b) treťom a štvrtom pododseku, na
strane 362 v článku 39 ods. 4 písm. a) prvej a druhej vete, na strane 446 v prílohe XI časti I treťom stĺpci
bode 8.3:
namiesto:

„hodnotenie ex ante“ vo všetkých gramatických tvaroch

má byť:

„ex ante posúdenie“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 325 poznámka pod čiarou č. 1:
namiesto:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. december 2013, ktorým sa
zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)
a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Pozri stranu 104 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa
zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu(2014 – 2020)
a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Pozri stranu 104 tohto úradného vestníka).“

Na strane 326 v odôvodnení 39 druhá veta:
namiesto:

„Malo by však byť možné aj to, aby rokovania o dohode o financovaní medzi členským štátom a EIB
umožnili napriek tomu pro-rata návrat regiónu alebo skupiny regiónov v tom istom členskom štáte ako
súčasť jedného špecializovaného národného programu na finančný príspevok z EFRR a EPFRV.“

má byť:

„Malo by však byť možné aj to, aby rokovania o dohode o financovaní medzi členským štátom a EIB
umožnili napriek tomu vrátenie zdrojov regiónu alebo skupine regiónov v tom istom členskom štáte na
pomernom základe ako súčasť jedného špecializovaného národného programu na finančný príspevok
z EFRR a EPFRV.“

Na strane 326 v odôvodnení 46:
namiesto:

„… a stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa využitia odkázaných prostriedkov po uplynutí obdobia
oprávnenosti.“

má byť:

„… a stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa opätovného použitia prostriedkov po uplynutí obdobia
oprávnenosti.“
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Na strane 328 poznámka pod čiarou č. 1:
namiesto:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. december 2013
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Pozri
stranu 289 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Pozri
stranu 289 tohto úradného vestníka).“

Na strane 328 poznámka pod čiarou č. 2:
namiesto:

„(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. december 2013
o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Pozri stranu 281 tohto
úradného vestníka).“

má byť:

„(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013
o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Pozri stranu 281 tohto
úradného vestníka).“

Na strane 328 poznámka pod čiarou č. 3:
namiesto:

„(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. december 2013
o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (Pozri stranu 259 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013
o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (Pozri stranu 259 tohto úradného vestníka).“

Na strane 328 poznámka pod čiarou č. 4:
namiesto:

„(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. december 2013 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a o
zrušení nariadenie Rady č. 1698/2005 (Pozri stranu 487 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a o
zrušení nariadenie Rady č. 1698/2005 (Pozri stranu 487 tohto úradného vestníka).“

Na strane 329 v odôvodnení 70 posledná veta:
namiesto:

„Zálohové platby by sa mali úplne zúčtovať pri ukončení programu.“

má byť:

„Prvé zálohové platby by sa mali úplne zúčtovať pri ukončení programu.“

Na strane 330 poznámka pod čiarou č. 3:
namiesto:

„(3) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. december 2013, ktorým sa stanovuje viacročný
finančný rámec na roky 2014-2020 (Pozri stranu 884 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(3) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný
finančný rámec na roky 2014 – 2020 (pozri stranu 884 tohto úradného vestníka).“

Na strane 327 v odôvodnení 53, na strane 345 v článku 15 ods. 1 písm. a) bode ii), na strane 346 v, článku 16
ods. 1, na strane 353 v článku 26 ods. 4, na strane 354 v článku 29 ods. 1, na strane 370 v článku 55, na
strane 385 v článku 96 ods. 2 písm. a):
namiesto:

„hodnotenie ex ante“ vo všetkých gramatických tvaroch

má byť:

„ex ante hodnotenie“ v príslušnom gramatickom tvare.
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Na strane 331 poznámka pod čiarou č. 1:
namiesto:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. december 2013 o zriadení
Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa
nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).“

má byť:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení
Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa
nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).“

Na strane 334 v odôvodnení 109 druhej vete:
namiesto:

„… Mal by vypracúvať účty, osvedčovať ich úplnosť, presnosť a správnosť a skutočnosť, že výdavky v
nich uvedené zodpovedajú uplatniteľným pravidlám Únie a vnútroštátnym pravidlám. …“

má byť:

„… Mal by vypracúvať účty, certifikovať ich úplnosť, presnosť a správnosť a skutočnosť, že výdavky v
nich uvedené zodpovedajú uplatniteľným pravidlám Únie a vnútroštátnym pravidlám. …“.

Na strane 334 v odôvodnení 112 druhej vete:
namiesto:

„Najmä vzhľadom na zabezpečenie primeranej istoty pre Komisiu….“

má byť:

„Najmä vzhľadom na zabezpečenie primeraného uistenia pre Komisiu….“.

Na strane 335 v odôvodnení 123 prvej vete:
namiesto:

„…zrušením platieb na finančné nástroje a následnými úpravami…“

má byť:

„…stiahnutím platieb na finančné nástroje a následnými úpravami…“.

Na strane 337 poznámka pod čiarou č. 1:
namiesto:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. december 2013
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú
nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES)
č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Pozri stranu 549 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú
nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES)
č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (pozri stranu 549 tohto úradného vestníka).“

Na strane 338 v článku 2 bode 10:
namiesto:

„10) ‚prijímateľ‘ je verejný alebo súkromný subjekt a výhradne na účely nariadenia o EPFRV
a nariadenia o ENRF fyzická osoba, ktoré sú zodpovedné za začatie alebo za začatie
a vykonávanie operácií; …;“

má byť:

„10) ‚prijímateľ‘ je verejný alebo súkromný subjekt a výhradne na účely nariadenia o EPFRV
a nariadenia o ENRF fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za začatie alebo za začatie a vykonávanie
operácií; …;“.

Na strane 339 v článku 2 bode 26:
namiesto:

„26) ‚viazaný účet‘ je … písomnou dohodou medzi verejným subjektom ako prijímateľom
a súkromným partnerom, ktorý bol schválený riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským
orgánom, osobitne založený na účely držby finančných prostriedkov vyplácaných po uplynutí
obdobia oprávnenosti, a to výlučne …“

má byť:

„26) ‚viazaný účet‘ je … písomnou dohodou medzi verejným subjektom ako prijímateľom
a súkromným partnerom, ktorý bol schválený riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským
orgánom, osobitne založený na účely držby finančných prostriedkov vyplácaných po uplynutí
obdobia oprávnenosti v prípade finančného nástroja alebo počas obdobia oprávnenosti a/alebo po
období oprávnenosti v prípade operácie verejno-súkromných partnerstiev, a to výlučne …“.
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Na strane 340 v článku 2 bod 36:
namiesto:

„36) ‚nezrovnalosť‘ je akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho
uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa
zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny dopad na rozpočet
Únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom;“

má byť:

„36) ‚nezrovnalosť‘ je akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho
uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa
zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu Únie
zaťažením rozpočtu Únie neoprávnenou výdavkovou položkou“.

Na strane 340 v článku 3:
namiesto:

„Ak sa podľa článku 16 ods. 2 a 3, článku 29 ods. 3, článku 30 ods. 2 a 3, …“

má byť:

„Ak sa podľa článku 16 ods. 2 a 4, článku 29 ods. 4, článku 30 ods. 2 a 3, …“.

Na strane 342 v článku 5 ods. 4 prvá veta:
namiesto:

„4.
Komisia do 18. apríl 2014 oznámi delegovaný akt uvedený v odseku 3 tohto článku
o európskom kódexe správania pre partnerstvo súčasne Európskemu parlamentu a Rade. …“

má byť:

„4.
Komisia do 18. apríla 2014 oznámi delegovaný akt uvedený v odseku 3 tohto článku
o európskom kódexe správania pre partnerstvo súčasne Európskemu parlamentu a Rade. …“.

Na strane 343 v článku 9 prvom pododseku bod 2:
namiesto:

„2) zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality,“

má byť:

„2) zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality,“.

Na strane 344 v článku 14 ods. 4:
namiesto:

„4.

Každý členský štát predloží svoju partnerskú dohodu Komisii do 22. apríl 2014.“

má byť:

„4.

Každý členský štát predloží svoju partnerskú dohodu Komisii do 22. apríla 2014.“

Na strane 344 v článku 14 ods. 5:
namiesto:

„5.
Ak jedno alebo viac nariadení o jednotlivých fondoch nenadobudne účinnosť alebo sa neočakáva,
že by nadobudlo účinnosť do 22. február 2014, …“

má byť:

„5.
Ak jedno alebo viac nariadení o jednotlivých fondoch nenadobudne účinnosť alebo sa neočakáva,
že by nadobudlo účinnosť do 22. februára 2014, …“.

Na strane 344 v článku 15 ods. 1 písm. a):
namiesto:

„a) opatrenia na zabezpečenie súladu so stratégiou Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu, ako aj k úlohám jednotlivých fondov podľa ich cieľov vychádzajúcich zo
zmluvy vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, vrátane: …“

má byť:

„a) opatrenia na zabezpečenie súladu so stratégiou Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu, ako aj s úlohami jednotlivých fondov podľa ich cieľov vychádzajúcich zo
zmluvy vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, vrátane: …“.

Na strane 345 v článku 15 ods. 1 písm. a) bod iii):
namiesto:

„iii) vybraných tematických cieľov a každého tematického cieľa zhrnutia hlavných výsledkov
očakávaných pre každý z EŠIF;“

má byť:

„iii) vybraných tematických cieľov a pri každom tematickom cieli zhrnutie hlavných výsledkov
očakávaných pre každý z EŠIF;“.
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Na strane 346 v článku 16 ods. 1 prvej vete:
namiesto:

„…, ako aj hodnotenia programov ex ante, a do troch mesiacov …“

má byť:

„…, ako aj ex ante hodnotenia programov, a do troch mesiacov …“.

Na strane 347 v článku 19 ods. 5 posledná veta:
namiesto:

„5.
…V oboch prípadoch je rozsah pozastavenia primeraný s prihliadnutím na opatrenia, ktoré sa
majú uskutočniť, a základný rizikový kapitál.“

má byť:

„5.
…V oboch prípadoch je rozsah pozastavenia primeraný s prihliadnutím na opatrenia, ktoré sa
majú uskutočniť, a finančné prostriedky vystavené riziku.“

Na strane 348 v článku 20 písm. g):
namiesto:

„g) finančné prostriedky pridelené na inovačné opatrenia pre trvalo udržateľný mestský rozvoj v súlade
s článkom 92 ods. 8 tohto nariadenia.“

má byť:

„g) finančné prostriedky pridelené na inovačné opatrenia pre udržateľný mestský rozvoj v súlade s
článkom 92 ods. 8 tohto nariadenia.“

Na strane 349 v článku 22 ods. 6 tretej vete:
namiesto:

„…Ak sa nápravné opatrenie týka prevodu pridelených finančných prostriedkov na iné programy alebo
priority, ktoré čiastkové ciele dosiahli, …“

má byť:

„Ak sa nápravné opatrenie týka presunu finančných prostriedkov pridelených na iné programy alebo
priority, ktoré čiastkové ciele dosiahli, …“.

Na strane 349 v článku 23 ods. 1 tretí pododsek:
namiesto:

„Na účely písmena b) druhého pododseku sa každá z týchto podmienok považuje za splnenú, ak bola
táto pomoc sprístupnená členskému štátu pred alebo po 21. december 2013 a zostáva mu k
dispozícii.“

má byť:

„Na účely písmena c) druhého pododseku sa každá z týchto podmienok považuje za splnenú, ak bola
táto pomoc sprístupnená členskému štátu pred alebo po 21. decembri 2013 a zostáva mu k dispozícii.“

Na strane 350 v článku 23 ods. 5:
namiesto:

„… najneskôr do troch mesiacov po ich predložení členským štátom v súlade s odsekom 3.“

má byť:

„… najneskôr do troch mesiacov po ich predložení členským štátom v súlade s odsekom 4.“

Na strane 351 v článku 24 ods. 11 štvrtom pododseku:
namiesto:

„V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania nápravných opatrení uvedených v odseku 9 prvom
pododseku písm. a), b) a c) sa percentuálny podiel tejto hranice HDP postupne zvýši na:“

má byť:

„V prípade pretrvávajúceho nedodržiavania nápravných opatrení uvedených v odseku 9 prvom
pododseku písm. a), b) a c) sa percentuálny podiel tohto stropu HDP postupne zvýši na:“.

Na strane 352 v článku 24 ods. 1 druhá veta:
namiesto:

„Ak členský štát po 21. december 2013 spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok, zvýšená miera, ktorá
nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na jeho žiadosti o platby na obdobie do 30. júna 2016:“

má byť:

„Ak členský štát po 21. decembri 2013 spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok, zvýšená miera, ktorá
nesmie prekročiť 100 %, sa uplatňuje na jeho žiadosti o platby na obdobie do 30. júna 2016:“.
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Na strane 352 v článku 24 ods. 2:
namiesto:

„2.
Bez ohľadu na odsek 1 nie je podpora Únie prostredníctvom priebežných platieb a záverečných
platieb vyššia než verejné výdavky alebo maximálna výška podpory z EŠIF na každú prioritu pre EFRR,
ESF a Kohézny fond, alebo na každé opatrenie pre EPFRV a ENRF, ako sa stanovuje v rozhodnutí
Komisie o schválení programu.“

má byť:

„2.
Bez ohľadu na odsek 1 nie je podpora Únie prostredníctvom priebežných platieb a záverečných
platieb vyššia než:
a) verejné výdavky alebo
b) maximálna výška podpory z EŠIF na každú prioritu pre EFRR, ESF a Kohézny fond, alebo na každé
opatrenie pre EPFRV a ENRF, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie o schválení programu, podľa
toho, ktorá z hodnôt je nižšia.“

52.
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Na strane 353 v článku 25 ods. 1:
namiesto:

„… na podnet Komisie na vykonanie opatrení v súvislosti s príslušným členským štátom v súlade s
článkom 58 ods. 1 tretím pododsekom písm. k) prostredníctvom priameho alebo nepriameho
riadenia.“

má byť:

„… na podnet Komisie na vykonanie opatrení v súvislosti s príslušným členským štátom v súlade s
článkom 58 ods. 1 tretím pododsekom písm. l) prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia.“

Na strane 353 v článku 25 ods. 2 druhá veta:
namiesto:

„… Ak je strop na technickú pomoc na podnet členského štátu stanovený v pravidlách pre jednotlivé
fondy, suma, ktoré sa ma presunúť, sa zahrnie na účely výpočtu súladu s týmto stropom.“

má byť:

„… Ak je strop na technickú pomoc na podnet členského štátu stanovený v pravidlách pre jednotlivé
fondy, suma, ktorá sa má presunúť, sa zahrnie na účely výpočtu súladu s týmto stropom.“

Na strane 353 v článku 26 ods. 2 druhá veta:
namiesto:

„… Členské štáty vypracujú programy na základe postupov, ktoré sú pre verejnosť transparentné, v
súlade s ich inštitucionálnym a právnym rámcom.“

má byť:

„… Členské štáty vypracujú programy na základe postupov, ktoré sú pre verejnosť transparentné, v
súlade so svojím inštitucionálnym a právnym rámcom.“

Na strane 353 v článku 26 ods. 4 prvá a druhá veta:
namiesto:

„4.
Členské štáty predkladajú Komisii programy do troch mesiacov od predloženia partnerskej
dohody. Programy Európskej územnej spolupráce sa predkladajú do 22. september 2014. …“

má byť:

„4.
Členské štáty predložia Komisii programy do troch mesiacov od predloženia partnerskej dohody.
Programy Európskej územnej spolupráce sa predložia do 22. septembra 2014. …“.

Na strane 353 v článku 26 ods. 5:
namiesto:

„5.
Ak medzi 22. február 2014 nadobudne účinnosť jedno alebo viac nariadení pre jednotlivé fondy,
program alebo programy podporované z EŠIF, u ktorých došlo k oneskorenému nadobudnutí účinnosti
nariadenia pre daný fond, sú predložené do …“

má byť:

„5.
Ak medzi 22. februárom 2014 a 22. júnom 2014 nadobudne účinnosť jedno alebo viac
nariadení pre jednotlivé EŠIF, program alebo programy podporované z EŠIF, u ktorých došlo k
oneskorenému nadobudnutiu účinnosti nariadenia pre daný fond, sa predložia do …“
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Na strane 353 v článku 26 ods. 6:
namiesto:

„6.
Ak po 22. jún 2014, le 22. jún 2014 nadobudne účinnosť jedno alebo viac nariadení
o jednotlivých fondoch, program alebo programy podporované z EŠIF, …“

má byť:

„6.
Ak po 22. júni 2014 nadobudne účinnosť jedno alebo viac nariadení o jednotlivých EŠIF,
program alebo programy podporované z EŠIF, …“.

Na strane 353 v článku 27 ods. 2:
namiesto:

„2.

…, ktoré môže byť verejné alebo súkromné v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy.“

má byť:

„2.
…, ktoré môže byť z verejných alebo súkromných zdrojov v súlade s pravidlami pre jednotlivé
fondy.“

Na strane 354 v článku 28 ods. 1 písm. a):
namiesto:

„a) prvky stanovené v článku 27 ods. 1 prvom pododseku a v odsekoch 2, 3 a 4 uvedeného článku, čo
sa týka zásad stavených v článku 5;“

má byť:

„a) prvky stanovené v článku 27 ods. 1 prvom pododseku a v odsekoch 2, 3 a 4 uvedeného článku, čo
sa týka zásad stanovených v článku 5;“.

Na strane 354 v článku 28 ods. 2:
namiesto:

„Odchylne od článku 55 sa hodnotenie ex ante uvedené v článku 39 ods. 4 prvom pododseku písm. a)
považuje za hodnotenie ex ante takýchto programov.“

má byť:

„Odchylne od článku 55 sa ex ante posúdenie uvedené v článku 39 ods. 4 prvom pododseku písm. a)
považuje za ex ante hodnotenie takýchto programov.“

Na strane 354 v článku 28 ods. 3 prvá veta:
namiesto:

„3.
Na účely programov uvedených v článku 39 ods. 4 prvom pododseku písm. b) tohto nariadenia,
článku 6 ods. 2 a článku 59 ods. 5 a 6 nariadenia EPFRV sa nevzťahuje.“

má byť:

„3.
Na účely programov uvedených v článku 39 ods. 4 prvom pododseku písm. b) tohto nariadenia
sa nevzťahuje článok 6 ods. 2 a článok 59 ods. 5 a 6 nariadenia EPFRV.“

Na strane 355 v článku 32 ods. 2 písm. d):
namiesto:

„d) navrhnutý vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrnuje ….“

má byť:

„d) navrhnutý vzhľadom na miestne potreby a potenciál a zahrnuje….“.

Na strane 356 v článku 33 ods. 1 písm. b):
namiesto:

„b) analýzu potrieb a možnosti rozvoja oblasti vrátane analýzy silných a slabých stránok, príležitostí
a hrozieb;“

má byť:

„b) analýzu potrieb a potenciálu rozvoja oblasti vrátane analýzy silných a slabých stránok, príležitostí
a hrozieb;“.

Na strane 356 v článku 33 ods. 1 písm. c):
namiesto:

„c) opis stratégie a jej cieľov, opis integrovaných a inovatívnych znakov stratégie a hierarchického
usporiadania cieľov vrátane merateľných zámerov pre výstupy alebo výsledky. V súvislosti s
výsledkami sa zámery môžu vyjadriť kvantitatívne. …“

má byť:

„c) opis stratégie a jej cieľov, opis integrovaných a inovatívnych znakov stratégie a hierarchického
usporiadania cieľov vrátane merateľných zámerov výstupov alebo výsledkov. V súvislosti s
výsledkami sa zámery môžu vyjadriť kvantitatívne. …“.
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Na strane 356 v článku 33 ods. 1 písm. d):
namiesto:

„d) opis postupu zapojenia komunity do rozvoja stratégie;“

má byť:

„d) opis postupu zapojenia komunity do vypracovania stratégie;“.

Na strane 356 v článku 33 ods. 1 písm. g):
namiesto:

„g) finančný plán pre stratégiu vrátane plánovaných finančných prostriedkov pridelených z každého
z príslušných EŠIF.“

má byť:

„g) finančný plán pre stratégiu vrátane plánovaného pridelenia finančných prostriedkov z každého
z príslušných EŠIF.“

Na strane 356 v článku 33 ods. 3:
namiesto:

„3.
Výber stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou uskutočňuje výbor, ktorý na tento účel
zriadi riadiaci orgán alebo príslušné orgány a schváli riadiaci orgán alebo príslušné orgány.“

má byť:

„3.
Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vyberie výbor zriadený na tento účel
zodpovedným riadiacim orgánom alebo orgánmi a schváli ich zodpovedný riadiaci orgán alebo
orgány.“

Na strane 356 v článku 33 ods. 5 druhá veta:
namiesto:

„… V rozhodnutí sa určia aj zodpovednosti vedenia a kontrolné úlohy v rámci programu alebo
programov vo vzťahu k stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou.“

má byť:

„… V rozhodnutí sa určí aj zodpovednosť za riadiace a kontrolné úlohy v rámci programu alebo
programov vo vzťahu k stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou.“

Na strane 356 v článku 33 ods. 6 druhej vete:
namiesto:

„… na základe návrhu členského štátu však môže Komisia prijať alebo zmeniť tieto obmedzenia počtu
obyvateľov vo svojom rozhodnutí podľa článku 15 ods. 2 alebo 3 …“

má byť:

„… na základe návrhu členského štátu však môže Komisia prijať alebo zmeniť tieto obmedzenia počtu
obyvateľov vo svojom rozhodnutí podľa článku 16 ods. 2 alebo 4 …“.

Na strane 356 v článku 34 ods. 1 druhý pododsek:
namiesto:

„Členské štáty určia jednotlivé úlohy miestnej akčnej skupiny a orgánov zodpovedných za vykonávanie
príslušných programov, ak ide o všetky úlohy súvisiace s uskutočňovaním stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou.“

má byť:

„Členské štáty určia jednotlivé úlohy miestnej akčnej skupiny a orgánov zodpovedných za vykonávanie
príslušných programov, a týka sa to všetkých úloh súvisiacich s vykonávaním stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou.“

Na strane 358 v článku 37 ods. 2 písm. g):
namiesto:

„g) ustanovenia, na základe ktorých sa hodnotenie ex ante môže počas vykonávania finančného
nástroja, ktorý sa vykonáva na základe takéhoto hodnotenia, podľa potreby revidovať
a aktualizovať, ak riadiaci orgán dospel vo fáze vykonávania k záveru, že hodnotenie ex ante už
nemôže primeraným spôsobom odzrkadľovať trhové podmienky existujúce v čase vykonávania.“

má byť:

„g) ustanovenia, na základe ktorých sa ex ante posúdenie môže počas vykonávania finančného nástroja,
ktorý sa vykonáva na základe takéhoto posúdenia, podľa potreby revidovať a aktualizovať, ak
riadiaci orgán dospel vo fáze vykonávania k záveru, že ex ante posúdenie už nemôže primeraným
spôsobom odzrkadľovať trhové podmienky existujúce v čase vykonávania.“
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Na strane 359 v článku 37 ods. 4 druhej vete:
namiesto:

„Takáto podpora môže zahŕňať investície do hnuteľného a nehnuteľného majetku, …“

má byť:

„Takáto podpora môže zahŕňať investície do hmotného a nehmotného majetku, …“.

Na strane 360 v článku 38 ods. 4 posledná veta:
namiesto:

„Komisia do 22. apríl 2014 oznámi tieto delegované akty súčasne Európskemu parlamentu a Rade.“

má byť:

„Komisia do 22. apríla 2014 oznámi tieto delegované akty súčasne Európskemu parlamentu a Rade.“

Na strane 360 v článku 38 ods. 7 úvodnej časti:
namiesto:

„…sa podmienky poskytovania príspevkov z programov na finančné nástroje stanovia v dohodách
o financovaní v súlade s prílohou III na týchto úrovniach:“

má byť:

„…sa podmienky poskytovania príspevkov z programov na finančný nástroj stanovia v dohodách
o financovaní v súlade s prílohou IV na týchto úrovniach:“.

Na strane 363 v článku 39 ods. 9 prvej vete:
namiesto:

„9.
Na účely článkov 44 a 45 sa nevyžiadané záruky a sumy znovu získané v súvislosti s neobme
dzenými zárukami …“

má byť:

„9.
Na účely článkov 44 a 45 sa nevyžiadané záruky a sumy vrátené v súvislosti s neobmedzenými
zárukami …“.

Na strane 363 v článku 39 ods. 7 druhej vete:
namiesto:

„Tieto žiadosti o platbu vychádzajú…“

má byť:

„Takéto žiadosti o platbu vychádzajú…“.

Na strane 363 v článku 39 ods. 8 písm. a):
namiesto:

„a) pre činnosti uvedené v odseku 2 prvom pododseku písm. a) tohto článku, zdroje uvedené
v článku 42 ods. 3 prvom pododseku písm. b);“

má byť:

„a) pre činnosti uvedené v odseku 2 prvom pododseku písm. a) tohto článku, zdroje uvedené
v článku 42 ods. 1 prvom pododseku písm. b);“.

Na strane 363 v článku 40 ods. 4 druhá veta:
namiesto:

„… Komisia do 22. apríl 2014 oznámi uvedené delegované akty súčasne Európskemu parlamentu
a Rade.“

má byť:

„… Komisia do 22. apríla 2014 oznámi uvedené delegované akty súčasne Európskemu parlamentu
a Rade.“

Na strane 364 v článku 41 ods. 1 písm. c) bode i):
namiesto:

„…, ak sa aspoň 60 % sumy zahrnutej do prvej žiadosti o priebežné platby použilo ako oprávnený
výdavok …“

má byť:

„…, ak sa aspoň 60 % sumy zahrnutej do prvej žiadosti o priebežnú platbu použilo ako oprávnený
výdavok …“.
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Na strane 364 v článku 41 ods. 1 písm. c) bode ii):
namiesto:

„…, ak sa aspoň 85 % súm zahrnutých do predchádzajúcich žiadostí o priebežné platby použilo ako
oprávnený výdavok …“

má byť:

„…, ak sa aspoň 85 % súm zahrnutých do predchádzajúcich žiadostí o priebežnú platbu použilo ako
oprávnený výdavok …“.

Na strane 364 v článku 41 ods. 1 písm. d):
namiesto:

„d) v každej žiadosti o priebežnú platbu, …, sa osobitne uverejní celková suma programových
príspevkov vyplatená na finančný nástroj a sumy vyplatené ako oprávnený výdavok …“

má byť:

„d) v každej žiadosti o priebežnú platbu, …, sa osobitne uverejní celková suma programových
príspevkov vyplatená na finančné nástroje a sumy vyplatené ako oprávnený výdavok …“.

Na strane 364 v článku 41 ods. 3:
namiesto:

„3.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 149 prijímať delegované akty stanovujúce pravidlá
na zrušenie platieb na finančné nástroje a dôsledné úpravy v súvislosti so žiadosťami o platby.“

má byť:

„3.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 149 prijímať delegované akty stanovujúce pravidlá
na stiahnutie platieb na finančné nástroje a dôsledné úpravy v súvislosti so žiadosťami o platbu.“

Na strane 364 v článku 41 ods. 4 prvá veta:
namiesto:

„4.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie
akty stanovujúce vzory, ktoré sa majú používať, keď sa Komisii predkladajú dodatočné informácie
týkajúce sa finančných nástrojov spolu so žiadosťami o platby.“

má byť:

„4.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme vykonávacie
akty stanovujúce vzory, ktoré sa majú používať, keď sa Komisii predkladajú dodatočné informácie
týkajúce sa finančných nástrojov spolu so žiadosťami o platbu.“

Na strane 365 v článku 42 ods. 2:
namiesto:

„… ktoré sa uskutočnili počas obdobia oprávnenosti a na ktoré sa nevzťahujú články 44 alebo 45,
považovať za oprávnené výdavky, ak boli vložené na viazaný účet osobitne založený na tento účel.“

má byť:

„… ktoré sa uskutočnili počas obdobia oprávnenosti a na ktoré sa nemôže vzťahovať článok 44 alebo
45, považovať za oprávnené výdavky, ak boli vložené na viazaný účet osobitne založený na tento účel.“

Na strane 365 v článku 42 ods. 4 úvodnej časti:
namiesto:

„4.

Oprávnené výdavky zverejnené v súlade s odsekmi 1 a 2 nesmú byť vyššie …“

má byť:

„4.

Oprávnené výdavky zverejnené v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 nesmú byť vyššie …“.

Na strane 365 v článku 42 ods. 4 písm. a):
namiesto:

„a) celkovej sumy podpory z EŠIF vyplatenej na účely odsekov 1 a 2; a“

má byť:

„a) celkovej sumy podpory z EŠIF vyplatenej na účely odsekov 1, 2 a 3; a“.

Na strane 365 v článku 42 ods. 5 prvom pododseku prvej vete:
namiesto:

„5.
Náklady na riadenie a poplatky … môže účtovať orgán vykonávajúci fond fondov alebo orgány
vykonávajúce finančné nástroje podľa článku 38 ods. 4 písm. a) a b) a tieto náklady a poplatky
neprekročia …“

má byť:

„5.
Ak náklady na riadenie a poplatky … účtuje orgán vykonávajúci fond fondov alebo orgány
vykonávajúce finančné nástroje podľa článku 38 ods. 4 písm. a) a b), tieto náklady a poplatky
neprekročia …“.
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Na strane 365 v článku 43 ods. 2:
namiesto:

„2.
… vrátane náhrady vzniknutých nákladov na riadenie alebo vyplatenia poplatkov za riadenie
finančného nástroja v súlade s článkom 42 ods. 1 prvom pododseku písm. d) a výdavkov vyplatených v
súlade s článkom 42 ods. 2 ako pôvodná podpora z EŠIF buď v rámci toho istého finančného nástroja,
alebo v nadväznosti na likvidáciu finančného nástroja, v iných finančných nástrojoch alebo formách
podpory …“

má byť:

„2.
… vrátane náhrady vzniknutých nákladov na riadenie alebo vyplatenia poplatkov za riadenie
finančného nástroja v súlade s článkom 42 ods. 1 prvým pododsekom písm. d) a v súlade
s článkom 42 ods. 2 a 3 ako pôvodná podpora z EŠIF buď v rámci toho istého finančného nástroja,
alebo v nadväznosti na likvidáciu finančného nástroja, v iných finančných nástrojoch alebo formách
podpory …“.

Na strane 366 v článku 44 ods.1 druhom pododseku druhá veta:
namiesto:

„Preferenčná odmena nesmie prekročiť hranicu potrebnú na vytvorenie stimulov na prilákanie
dodatočných súkromných prostriedkov ani v nadmernej miere nahradiť súkromných investorov či
verejných investorov pôsobiacich v súlade so zásadou trhového hospodárstva.“

má byť:

„Preferenčná odmena nesmie prekročiť hranicu potrebnú na vytvorenie stimulov na prilákanie
dodatočných súkromných prostriedkov ani poskytovať nadmerné kompenzácie súkromným investorom
či verejným investorom pôsobiacim v súlade so zásadou trhového hospodárstva.“

Na strane 366 v článku 44 ods. 2:
namiesto:

„2.
Riadiaci orgán zabezpečí vedenie primeraných záznamov o využití prostriedkov uvedených v
odseku 1.“

má byť:

„2.
Riadiaci orgán zabezpečí vedenie primeraných záznamov o opätovnom využití prostriedkov
uvedených v odseku 1.“

Na strane 366 v článku 45 názov článku a v texte článku:
namiesto:

„Použitie zdrojov po uplynutí obdobia oprávnenosti
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom
… 37, využívali v súlade s cieľmi programu alebo programov …“

má byť:

„Opätovné využitie zdrojov po uplynutí obdobia oprávnenosti
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa prostriedky vyplatené späť finančným nástrojom
…37, opätovne využívali v súlade s cieľmi programu alebo programov …“.

92.

93.

Na strane 367 v článku 48 ods. 1 druhom pododseku tretia veta:
namiesto:

„… Monitorovací výbor sa môže skladať aj zo zástupcov EZÚS, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s
programom v rámci oblasti programu“

má byť:

„… Monitorovací výbor sa môže skladať aj zo zástupcov EZÚS, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s
programom v rámci oblasti programu.“

Na strane 368 v článku 50 ods. 5:
namiesto:

„5.
Výročná správa o vykonávaní, ktorá sa má predložiť v roku 2019, a záverečná správa
o vykonávaní v prípade EŠIF obsahujú okrem informácií a posúdení uvedených v odsekoch 2 a 3
informácie …“

má byť:

„5.
Výročná správa o vykonávaní, ktorá sa má predložiť v roku 2019, a záverečná správa
o vykonávaní v prípade EŠIF obsahujú okrem informácií a posúdení uvedených v odsekoch 2 a 4
informácie …“.
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Na strane 368 v článku 51 ods. 3:
namiesto:

„Členský štát a Komisia sa môžu odchylne o odseku 1 dohodnúť, že nezorganizujú výročné hodnotiace
zasadnutie týkajúce sa niektorého programu v iných rokoch než v rokoch 2017 a 2019.“

má byť:

„Členský štát a Komisia sa môžu odchylne od odseku 1 dohodnúť, že nezorganizujú výročné
hodnotiace zasadnutie týkajúce sa niektorého programu v iných rokoch než v rokoch 2017 a 2019.“

Na strane 370 v článku 56 ods. 3:
namiesto:

„3.
Riadiaci orgán počas programového obdobia zabezpečí, aby sa vykonávali hodnotenia vrátane
hodnotení na posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu každého programu na základe plánu
hodnotenia a aby každé hodnotenie podliehalo primeraným nadväzujúcim opatreniam v súlade s
pravidlami pre jednotlivé fondy. Aspoň raz za programové obdobie sa v hodnotení posúdi, ako
podpora z EŠIF prispela k napĺňaniu cieľov každej priority. Monitorovací výbor preskúma všetky
hodnotenia a zašle ich Komisii.“

má byť:

„3.
Počas programového obdobia riadiaci orgán zabezpečí, aby sa vykonávali hodnotenia každého
programu, vrátane hodnotení na posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu, na základe plánu
hodnotení a aby každé hodnotenie podliehalo primeraným nadväzujúcim opatreniam v súlade s
pravidlami pre jednotlivé fondy. Aspoň raz za programové obdobie sa v hodnotení posúdi, ako
podpora z EŠIF prispela k napĺňaniu cieľov každej priority. Všetky hodnotenia musí posúdiť
Monitorovací výbor a musia sa zaslať Komisii.“

Na strane 371 v článku 56 ods. 4:
namiesto:

„4.
Komisia môže uskutočniť hodnotenia programov z vlastného podnetu. Informuje o tom riadiaci
orgán a výsledky zašle riadiacemu orgánu a poskytne príslušnému monitorovaciemu výboru.“

má byť:

„4.
Komisia môže vykonať hodnotenia programov z vlastného podnetu. Informuje o tom riadiaci
orgán a výsledky zašle riadiacemu orgánu a poskytne príslušnému monitorovaciemu výboru.“

Na strane 374 kapitole III nadpis:
namiesto:

„Oprávnenosť výdavkov a dĺžka trvania“

má byť:

„Oprávnenosť výdavkov a trvalosť“.

Na strane 374 v článku 65 ods. 2 druhá veta:
namiesto:

„… Okrem toho, výdavky sú oprávnené na príspevok z EPFRV vtedy, keď platobná agentúra príslušnú
pomoc skutočne vyplatila v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023.“

má byť:

„… Okrem toho sú výdavky oprávnené na príspevok z EPFRV len vtedy, keď platobná agentúra
príslušnú pomoc skutočne vyplatila v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023.“

Na strane 375 v článku 66 druhý pododsek:
namiesto:

„V prípade návratnej pomoci sa podpora vyplatená orgánu, ktorý podporu poskytol, alebo inému
príslušnému orgánu členského štátu uchová na samostatnom účte alebo oddelene podľa účtovných
kódov a znovu sa použije na rovnaký účel alebo v súlade s cieľmi programu.“

má byť:

„V prípade návratnej pomoci sa podpora vyplatená orgánu, ktorý podporu poskytol, alebo inému
príslušnému orgánu členského štátu uloží na samostatnom účte alebo sa oddelí pomocou účtovných
kódov a znovu sa použije na rovnaký účel alebo v súlade s cieľmi programu.“

100. Na strane 375 v článku 67 ods. 1 písm. c):
namiesto:

„c) paušálne sumy nepresahujúce 100 000 EUR vo forme verejného príspevku;“

má byť:

„c) jednorazové platby nepresahujúce 100 000 EUR vo forme verejného príspevku;“.
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101. Na strane 376 v článku 69 ods. 1 písm. b):
namiesto:

„b) hodnota pripísaná vecným príspevkom neprekročí náklady, ktorá sú všeobecne prijateľné na
príslušnom trhu;“

má byť:

„b) hodnota pripísaná vecným príspevkom neprekročí náklady, ktoré sú všeobecne prijateľné na
príslušnom trhu;“.

102. Na strane 376 v článku 69 ods. 3 písm.c):
namiesto:

„c) DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov
o DPH.“

má byť:

„c) DPH s výnimkou prípadov, keď je nevratná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.“

103. Na strane 376 v článku 69 ods. 1 písm. e):
namiesto:

„e) v prípade vecných príspevkov vo forme neplatenej práce sa hodnota tejto práce určí tak, že sa
zoberie do úvahy overená dĺžka vynaloženého času a výška odmeny za podobnú prácu.“

má byť:

„e) v prípade vecných príspevkov vo forme neplatenej práce sa hodnota tejto práce určí tak, že sa
zoberie do úvahy overená dĺžka vynaloženého času a sadzby odmeny za rovnocennú prácu.“

104. Na strane 377 v článku 70 ods. 1:
namiesto:

„1.
Operácie podporované z EŠIF, ktoré sú predmetom výnimiek uvedených odsekoch 2 a 3
a pravidlách pre jednotlivé fondy, sú umiestnené do oblasti programu.“

má byť:

„1.
Operácie podporované z EŠIF, ktoré sú predmetom výnimiek uvedených v odsekoch 2 a 3
a pravidlách pre jednotlivé fondy, sú umiestnené do oblasti programu.“

105. Na strane 377 v článku 71 nadpis:
namiesto:

„Dĺžka trvania operácií“

má byť:

„Trvalosť operácií“.

106. Na strane 378 v článku 72 úvodná veta a písmená a) až h):
namiesto:

„Systémy riadenia a kontroly v súlade s článkom 4 ods. 8 pozostávajú z:
a) opisu funkcie každého subjektu zapojeného do riadenia a kontroly a rozdelenie funkcií v rámci
každého subjektu;
b) dodržiavania zásady oddelenia funkcií medzi týmito subjektmi a v rámci nich;
c) postupov na zabezpečenie bezchybnosti a správnosti vykázaných výdavkov;
d) počítačových systémov účtovníctva, uchovávania a prenosu finančných údajov a údajov o ukazova
teľoch, monitorovania a podávania správ;
e) systémov podávania správ a monitorovania v prípadoch, keď zodpovedný orgán poverí výkonom
úloh iný orgán;
f) mechanizmov auditu fungovania systémov riadenia a kontroly;
g) systémov a postupov na zabezpečenie adekvátneho audítorského záznamu (audit trail);
h) predchádzania, zisťovania a opravy nezrovnalostí vrátane podvodu a vymáhania neoprávnene
vyplatených súm vrátane všetkých úrokov z omeškania.“

má byť:

„V systémoch riadenia a kontroly v súlade s článkom 4 ods. 8 sa zabezpečia tieto prvky:
a) opis funkcie každého subjektu zapojeného do riadenia a kontroly a rozdelenie funkcií v rámci
každého subjektu;
b) dodržiavanie zásady oddelenia funkcií medzi týmito subjektmi a v rámci nich;
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c) postupy na zabezpečenie bezchybnosti a správnosti vykázaných výdavkov;
d) počítačové systémy účtovníctva, uchovávania a prenosu finančných údajov a údajov o ukazovateľoch,
monitorovania a podávania správ;
e) systémy podávania správ a monitorovania v prípadoch, keď zodpovedný orgán poverí výkonom
úloh iný orgán;
f) mechanizmy auditu fungovania systémov riadenia a kontroly;
g) systémy a postupy na zabezpečenie adekvátneho audítorského záznamu (audit trail);
h) predchádzanie, zisťovanie a oprava nezrovnalostí vrátane podvodu a vymáhanie neoprávnene
vyplatených súm vrátane všetkých úrokov z omeškania.“
107. Na strane 379 v článku 76 druhom odseku:
namiesto:

„Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle
článku 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách …“

má byť:

„Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma program, predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle
článku 84 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách …“.

108. Na strane 379 v článku 76 piatom pododseku:
namiesto:

„V prípade, že po uplatnení výkonnostného rámca v súlade s článkom 22 v prípadoch, keď priority
nedosiahli svoje čiastkové ciele, Komisia v prípade potreby zruší viazanosť zodpovedajúcich
rozpočtových prostriedkov pridelené na príslušné programy ako súčasť výkonnostnej rezervy, a znova
ich uvoľní na programy, …“

má byť:

„V prípade, že po uplatnení výkonnostného rámca v súlade s článkom 22 v prípadoch, keď priority
nedosiahli svoje čiastkové ciele, Komisia v prípade potreby zruší viazanosť zodpovedajúcich
rozpočtových prostriedkov pridelených na príslušné programy ako súčasť výkonnostnej rezervy,
a znova ich uvoľní na programy, …“.

109. Na strane 380 v článku 80:
namiesto:

„… odhady výdavkov, výkazy výdavkov, žiadosti o platbu, ročné účty a … sú vyjadrené v eurách.“

má byť:

„… odhady výdavkov, žiadosti o platbu, ročné účty a … sú vyjadrené v eurách.“

110. Na strane 383 v článku 92 ods. 3:
namiesto:

„3. Komisia v roku 2016 v technickej úprave na rok 2017 v súlade s článkami 4 a 5 nariadenia (EÚ,
Euratom) č. 1311/2013, … V súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa úpravy
rozložia na rovnaké časti … Celkový čistý účinok úprav, či už kladných alebo záporných, nepresiahne
sumu 4 000 000 EUR. Komisia na základe technickej úpravy prijme rozhodnutie prostredníctvom
vykonávacích aktov stanovujúcich revidované ročné rozdelenie celkových prostriedkov pre každý
členský štát.“

má byť:

„3. Komisia v roku 2016 v technickej úprave na rok 2017 v súlade s článkami 6 a 7 nariadenia (EÚ,
Euratom) č. 1311/2013, … V súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa úpravy
rozložia na rovnaké časti … Celkový čistý účinok úprav, či už kladných alebo záporných, nepresiahne
sumu 4 000 000 000 EUR. Komisia na základe technickej úpravy prijme rozhodnutie prostredníctvom
vykonávacích aktov stanovujúcich revidované ročné rozdelenie celkových prostriedkov pre každý
členský štát.“

111. Na strane 383 v článku 92 ods. 4 druhej vete:
namiesto:

„… v prílohe IX s cieľom zabezpečiť, aby podiel ESF vyjadrený percentom z celkových kombinovaných
prostriedkov …“

má byť:

„… v prílohe IX s cieľom zabezpečiť, aby podiel ESF vyjadrený percentuálnym podielom z celkových
kombinovaných prostriedkov …“.
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112. Na strane 383 v článku 92 ods. 6 štvrtý pododsek:
namiesto:

„Suma presunutá z Kohézneho fondu do Nástroja na prepájanie Európy, uvedená v prvom pododseku,
sa použije začatím konkrétnych výziev na projekty vykonávajúce základné siete alebo na projekty
a horizontálnymi aktivitami určenými v časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013.“

má byť:

„Suma presunutá z Kohézneho fondu do Nástroja na prepájanie Európy, uvedená v prvom pododseku,
sa použije začatím konkrétnych výziev na projekty na zavádzanie základných sietí alebo na projekty
a horizontálnymi aktivitami určenými v časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013.“

113. Na strane 386 v článku 96 ods. 2 písm. b) bode ii) a písm. c) bode ii):
namiesto:

„… s východiskovou a cieľovou hodnotou,“

má byť:

„… s východiskovou hodnotou a cieľovou hodnotou,“.

114. Na strane 387 v článku 96 ods. 3 písm. b):
namiesto:

„b) orientačná suma … ktoré sa majú vykonávať v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia o EFRR
a orientačná výška podpory pridelenej z ESF na integrované opatrenia;“

má byť:

„b) orientačná suma … ktoré sa majú vykonávať v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia o EFRR
a orientačná výška podpory pridelenej z ESF na integrované opatrenia;“.

115. Na strane 388 v článku 101 prvom odseku písm. d):
namiesto:

„d) zrealizované štúdie uskutočniteľnosti vrátane analýzy možností a výsledkov;“

má byť:

„d) zrealizované štúdie uskutočniteľnosti vrátane analýzy možností a výsledky;“.

116. Na strane 391 v článku 106 prvom odseku bode 9 písm. a):
namiesto:

„a) nákladov na dosiahnutie stanovených čiastkových cieľov, výstupov a výsledkov uvedených v bode 2
…“

má byť:

„a) nákladov na dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt výstupov a výsledkov uvedených v
bode 2 …“.

117. Na strane 392 v článku 107 ods. 3:
namiesto:

„3.
V rozhodnutí uvedenom v odseku 2 sa určí prijímateľ a všeobecné a konkrétne ciele spoločného
akčného plánu, čiastkové ciele a zámery výstupov a výsledkov, náklady na dosiahnutie týchto
čiastkových cieľov a stanovených výstupov a výsledkov, a plán financovania podľa operačného
programu …“

má byť:

„3.
V rozhodnutí uvedenom v odseku 2 sa určí prijímateľ a všeobecné a špecifické ciele spoločného
akčného plánu, čiastkové ciele a zámery výstupov a výsledkov, náklady na dosiahnutie týchto
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt výstupov a výsledkov, a finančný plán podľa operačného
programu …“.

118. Na strane 393 v článku 111 ods. 4 treťom pododseku:
namiesto:

„… členské štáty s najviac jedným operačným programom v rámci jedného fondu zahrnúť informácie
týkajúce sa ex ante kondicionalít uvedených v článku 50 ods. 3, informácie požadované v článku 50
ods. 4 …“

má byť:

„… členské štáty s najviac jedným operačným programom v rámci jedného fondu zahrnúť informácie
týkajúce sa ex ante kondicionalít uvedených v článku 50 ods. 4, informácie požadované v článku 50
ods. 5 …“.
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119. Na strane 395 v článku 115 ods. 2 prvom pododseku prvá veta:
namiesto:

„2.
S cieľom zabezpečiť transparentnosť podpory poskytovanej z fondov členské štáty alebo riadiace
orgány vedú zoznam operácií podľa jednotlivých operačných programov a fondov vo forme údajov v
kalkulačných tabuľkách, ktorý umožňuje triedenie, vyhľadávanie, sťahovanie, porovnávanie
a jednoduché zverejňovanie údajov na internete, napríklad vo formáte CSV alebo XML. …“

má byť:

„2.
S cieľom zabezpečiť transparentnosť podpory poskytovanej z fondov členské štáty alebo riadiace
orgány vedú zoznam operácií podľa jednotlivých operačných programov a fondov vo forme údajov v
kalkulačných tabuľkách, ktorý umožňuje triedenie, vyhľadávanie, extrakciu, porovnávanie a jednoduché
zverejňovanie údajov na internete, napríklad vo formáte CSV alebo XML. …“.

120. Na strane 395 v článku 115 ods. 3:
namiesto:

„3.

… a príjemcov sú stanovené v prílohe VI.“

má byť:

„3.

… a prijímateľov sú stanovené v prílohe XII.“

121. Na strane 394 v článku 114 ods. 1:
namiesto:

„1.
Plán hodnotenia vypracuje riadiaci orgán alebo členský štát pre jeden alebo viacero operačných
programov. Plán hodnotenia sa predkladá monitorovaciemu výboru najneskôr rok po prijatí
operačného programu.“

má byť:

„1.
Plán hodnotení vypracuje riadiaci orgán alebo členský štát pre jeden alebo viacero operačných
programov. Plán hodnotení sa predkladá monitorovaciemu výboru najneskôr rok po prijatí operačného
programu.“

122. Na strane 397 v článku 122 ods. 2 prvom pododseku druhá veta:
namiesto:

„2.
… O nezrovnalostiach, ktoré presahujú 10 000 EUR v príspevku z fondov, ako aj o významnom
pokroku týkajúcom sa súvisiacich správnych a súdnych konaní informujú Komisiu. …“

má byť:

„2.
… O nezrovnalostiach, ktoré presahujú 10 000 EUR v príspevku z ktoréhokoľvek z fondov
alebo z ENRF, ako aj o významnom pokroku týkajúcom sa súvisiacich správnych a súdnych konaní
informujú Komisiu. …“.

123. Na strane 397 v článku 122 ods. 2 druhom pododseku úvodná časť:
namiesto:

„Členské štáty informujú Komisiu o nezrovnalostiach týkajúcich sa: …“

má byť:

„Členské štáty neinformujú Komisiu o nezrovnalostiach týkajúcich sa: …“.

124. Na strane 397 v článku 122 ods. 2 písm. c):
namiesto:

„c) prípadov, ktoré zistil a opravil riadiaci orgán alebo certifikačný orgán pred zahrnutím príslušných
výdavkov do výkazu výdavkov, ktorý sa predkladá Komisii.“

má byť:

„c) prípadov, ktoré zistil a opravil riadiaci orgán alebo certifikačný orgán pred zahrnutím príslušných
výdavkov do žiadosti o platbu, ktorá sa predkladá Komisii.“

125. Na strane 397 v článku 122 ods. 2 štvrtý pododsek:
namiesto:

„Ak sumy neoprávnene vyplatené prijímateľovi nemožno vymôcť z dôvodu viny alebo nedbanlivosti na
strane členského štátu, členský štát je zodpovedný za vrátenie príslušných súm do rozpočtu Únie.
Členské štáty môžu rozhodnúť, že neoprávnené vyplatenú sumu nebudú vymáhať, ak suma, ktorá sa
má vymáhať od prijímateľa, nepresahuje bez úrokov 250 EUR v rámci príspevku z fondov.“

má byť:

„Ak sumy neoprávnene vyplatené prijímateľovi nemožno vymôcť z dôvodu pochybenia alebo nedban
livosti na strane členského štátu, členský štát je zodpovedný za vrátenie príslušných súm do rozpočtu
Únie. Členské štáty môžu rozhodnúť, že neoprávnene vyplatenú sumu nebudú vymáhať, ak suma, ktorá
sa má vymáhať od prijímateľa, nepresahuje bez úrokov 250 EUR v rámci príspevku z ktoréhokoľvek
z fondov alebo z ENRF.“
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126. Na strane 398 v článku 122 ods. 3 druhý pododsek:
namiesto:

„Systémy uvedené v prvom pododseku uľahčia interoperabilitu medzi vnútroštátnymi rámcami
a rámcami Únie a umožnia prijímateľom predkladať všetky informácie uvedené v prvom pododseku v
rámci jedného prenosu.“

má byť:

„Systémy uvedené v prvom pododseku uľahčia interoperabilitu medzi vnútroštátnymi rámcami
a rámcami Únie a umožnia prijímateľom predkladať všetky informácie uvedené v prvom pododseku iba
raz.“

127. Na strane 398 v článku 122 ods. 3 treťom pododseku druhá veta:
namiesto:

„… Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 143
ods. 3.“

má byť:

„…Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 150
ods. 3.“

128. Na strane 398 v článku 123 ods. 6 prvá veta:
namiesto:

„6.
Členský štát môže určiť viacero sprostredkovateľských orgánov na plnenie určitých úloh
riadiaceho alebo certifikačného orgánu, ktoré spadajú do zodpovednosti tohto orgánu. …“

má byť:

„6.
Členský štát môže určiť jeden alebo viacero sprostredkovateľských orgánov na plnenie určitých
úloh riadiaceho alebo certifikačného orgánu, ktoré spadajú do zodpovednosti tohto orgánu. …“.

129. Na strane 400 v článku 125 ods. 3 písm. b):
namiesto:

„b) zabezpečí, aby vybraná operácia patrila do rozsahu pôsobnosti príslušného fondu alebo fondov
a mohla byť priradená do kategórie intervencií alebo, v prípade ENRF, opatrenia identifikovaného v
rámci priority alebo priorít operačného programu;“

má byť:

„b) zabezpečí, aby vybraná operácia patrila do rozsahu pôsobnosti ENRF, príslušného fondu alebo
fondov a mohla byť priradená do kategórie intervencií alebo, v prípade ENRF, opatrenia identifiko
vaného v rámci priority alebo priorít operačného programu;“.

130. Na strane 400 v článku 125 ods. 3 písm. f):
namiesto:

„f) zabezpečí, aby operácie vybrané na podporu z fondov alebo z ENRF nezahŕňali činnosti, ktoré boli
súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s
článkom 61 po premiestnení výrobnej činnosti mimo oblasti programu;“

má byť:

„f) zabezpečí, aby operácie vybrané na podporu z fondov alebo z ENRF nezahŕňali činnosti, ktoré boli
súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s
článkom 71 po premiestnení výrobnej činnosti mimo oblasti programu;“.

131. Na strane 400 v článku 125 ods. 5 uvádzacia veta:
namiesto:

„5.

Overovanie podľa odseku 4 prvého pododseku písm. a) zahŕňajú tieto postupy:“

má byť:

„5.

Overovania podľa odseku 4 prvého pododseku písm. a) zahŕňajú tieto postupy:“.

132. Na strane 400 v článku 125 ods. 6:
namiesto:

„6.
Overovanie jednotlivých operácií na mieste podľa odseku 5 prvého pododseku písm. b) sa môžu
vykonávať na základe výberu vzoriek.“

má byť:

„6.
Overovania jednotlivých operácií na mieste podľa odseku 5 prvého pododseku písm. b) sa môžu
vykonávať na základe výberu vzoriek.“
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133. Na strane 400 v článku 125 ods. 7:
namiesto:

„7.
Ak je riadiaci subjekt súčasne prijímateľom v rámci operačného programu, opatreniami na účely
overovania uvedeného v odseku 4 prvého pododseku písm. a) sa zabezpečí primerané oddelenie
funkcií.“

má byť:

„7.
Ak je riadiaci orgán súčasne prijímateľom v rámci operačného programu, opatreniami na účely
overovania uvedeného v odseku 4 prvom pododseku písm. a) sa zabezpečí primerané oddelenie
funkcií.“

134. Na strane 401 v článku 126 písm. d):
namiesto:

„d) … vymáhateľných súm, vrátených súm a súm vybraných po zrušení celého príspevku na operáciu
alebo operačný program alebo časti tohto príspevku;“

má byť:

„d) … vymáhateľných súm, vrátených súm a súm stiahnutých po zrušení celého príspevku na operáciu
alebo operačný program alebo časti tohto príspevku;“.

135. Na strane 401 v článku 126 písm. h):
namiesto:

„h) vedenie účtovných záznamov o vymáhateľných sumách a sumách vybraných po zrušení celého
príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa vyplatia naspäť do všeobecného rozpočtu
Únie pred skončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúceho výkazu
výdavkov.“

má byť:

„h) vedenie účtovných záznamov o vymáhateľných sumách a sumách stiahnutých po zrušení celého
príspevku na operáciu alebo jeho časti. Vrátené sumy sa vyplatia naspäť do rozpočtu Únie pred
skončením operačného programu tak, že sa odpočítajú z nasledujúcej žiadosti o platbu.“

136. Na strane 402 názov hlavy II:
namiesto:

„FINANČNÉ RIADENIE, PRÍPRAVA, PRESKÚMANIE, SCHVÁLENIE A UZAVRETIE ÚČTOV A FINANČNÉ OPRAVY“

má byť:

„FINANČNÉ RIADENIE, PRÍPRAVA, PRESKÚMANIE A SCHVÁLENIE ÚČTOV A FINANČNÉ OPRAVY“.

137. Na strane 402 v článku 129:
namiesto:

„… suma verejných výdavkov vyplatená prijímateľom aspoň rovnala príspevku z fondov, ktorý Komisia
vyplatila členskému štátu.“

má byť:

„… suma verejných výdavkov vyplatená prijímateľom aspoň rovnala príspevku z fondov a z ENRF,
ktorý Komisia vyplatila členskému štátu.“

138. Na strane 402 v článku 130 ods. 2:
namiesto:

„2.

…

a) oprávnené verejné výdavky uvedené v žiadosti o platbu na prioritu; alebo
b) príspevok z fondov alebo z ENRF na prioritu stanovený v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje
operačný program.“
má byť:

„2.

…

a) oprávnené verejné výdavky uvedené v žiadostiach o platbu na prioritu; alebo
b) príspevok z fondov alebo z ENRF na prioritu stanovený v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje
operačný program,
podľa toho, ktorá z hodnôt je nižšia.“
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139. Na strane 403 v článku 132 ods. 2 písm. a):
namiesto:

„a) suma žiadosti o platbu nie je splatná alebo zodpovedajúce podklady, čo zahŕňa aj dokumenty, ktoré
sú nevyhnutné na overovanie riadenia podľa článku 125 ods. 4 prvého pododseku písm. a), neboli
poskytnuté;“

má byť:

„a) suma žiadosti o platbu je nesprávna alebo zodpovedajúce podklady, čo zahŕňa aj dokumenty, ktoré
sú nevyhnutné na overovanie riadenia podľa článku 125 ods. 4 prvého pododseku písm. a), neboli
poskytnuté;“.

140. Na strane 405 v článku 137 ods. 1 písm. b):
namiesto:

„b) vybrané a vrátené sumy v účtovnom roku, sumy, ktoré sa majú vrátiť na konci účtovného roka,
sumy vrátené podľa článku 71 a nevymožiteľné sumy;“

má byť:

„b) stiahnuté a vrátené sumy v účtovnom roku, sumy, ktoré sa majú vrátiť na konci účtovného roka,
sumy vrátené podľa článku 71 a nevymožiteľné sumy;“.

141. Na strane 406 v článku 139 ods. 7 tretia veta:
namiesto:

„…Takéto vrátenie nepredstavuje finančnú opravu a nezníži sa ním podpora z fondov na operačný
program.“

má byť:

„… Takéto vrátenie nepredstavuje finančnú opravu a nezníži sa ním podpora z fondov a z ENRF na
operačný program.“

142. Na strane 406 v článku 139 ods. 8:
namiesto:

„… sumu účtovateľnú fondom za účtovný rok … V prípade neexistencie takejto dohody Komisia
prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanoví sumu účtovateľnú fondom za
účtovný rok. Takéto rozhodnutie nepredstavuje finančnú opravu a nezníži sa ním podpora z fondov na
operačný program …“

má byť:

„… sumu účtovateľnú fondom a ENRF za účtovný rok … V prípade neexistencie takejto dohody
Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým stanoví sumu účtovateľnú
fondom a ENRF za účtovný rok. Takéto rozhodnutie nepredstavuje finančnú opravu a nezníži sa ním
podpora z fondov a z ENRF na operačný program …“.

143. Na strane 406 v článku 139 ods. 10:
namiesto:

„10.
Členské štáty môžu nahradiť nesprávne sumy, ktoré sa zistili po predložení účtov, vykonaním
príslušných úprav v účtov za účtovný rok, v ktorom sa táto nezrovnalosť zistila bez toho, aby boli
dotknuté články 144 a 145.“

má byť:

„10.
Členské štáty môžu, bez toho, aby boli dotknuté články 144 a 145, nahradiť nesprávne sumy,
ktoré sa zistili po predložení účtov, vykonaním príslušných úprav v účtoch za účtovný rok, v ktorom sa
táto nezrovnalosť zistila.“

144. Na strane 406 v článku 140 ods. 1 prvom pododseku:
namiesto:

„…riadiaci orgán zabezpečí, aby všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov podporovaných
z fondov na operácie, …“

má byť:

„…riadiaci orgán zabezpečí, aby všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov podporovaných
z fondov a ENRF na operácie, …“.

145. Na strane 406 v článku 140 ods. 1 štvrtý pododsek:
namiesto:

„Obdobie uvedené v prvom pododseku je prerušené buď v prípade súdneho konania, alebo na základe
riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.“

má byť:

„Obdobie uvedené v prvom alebo druhom pododseku je prerušené buď v prípade súdneho konania,
alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie.“
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146. Na strane 407 v článku 142 ods. 1 písm. b):
namiesto:

„b) výdavky vo výkaze výdavkov sú spojené s nezrovnalosťou majúcou závažné finančné dôsledky,
ktorá nebola napravená;“

má byť:

„b) výdavky v žiadosti o platbu sú spojené s nezrovnalosťou majúcou závažné finančné dôsledky, ktorá
nebola napravená;“.

147. Na strane 407 v článku 143 ods. 2 štvrtá veta:
namiesto:

„Riadiaci orgán zaznamená finančné opravy do účtov za účtovný rok, v ktorom sa rozhodlo o zrušení.“

má byť:

„Finančné opravy sa zaznamenajú do účtov za účtovný rok, v ktorom sa rozhodlo o zrušení.“

148. Na strane 408 v článku 144 ods. 5:
namiesto:

„5.
Ak členský štát nedodržiava svoje záväzky podľa článku 95, Komisia môže s ohľadom na stupeň
nedodržania týchto záväzkov urobiť finančnú opravu zrušením celého príspevku štrukturálnych fondov
príslušnému členskému štátu alebo jeho časti.“

má byť:

„5.
Ak členský štát nedodržiava svoje záväzky podľa článku 95, Komisia môže s ohľadom na stupeň
nedodržania týchto záväzkov urobiť finančnú opravu zrušením celého príspevku z fondov alebo
z ENRF príslušnému členskému štátu alebo zrušením časti tohto príspevku.“

149. Na strane 408 v článku 145 ods. 5:
namiesto:

„5.
V prípade dohody a bez toho, aby bol dotknutý odsek 6 tohto článku, môže členský štát
opätovne použiť príslušné fondy v súlade s článkom 143 ods. 3.“

má byť:

„5.
V prípade dohody a bez toho, aby bol dotknutý odsek 7 tohto článku, môže členský štát
opätovne použiť príslušné fondy alebo ENRF v súlade s článkom 143 ods. 3.“

150. Na strane 409 v článku 145 ods. 7 prvom pododseku:
namiesto:

„7.

… výsledná finančná oprava zníži podporu z fondov na operačný program.“

má byť:

„7.

… výsledná finančná oprava zníži podporu z fondov alebo z ENRF na operačný program.“

151. Na strane 409 v článku 147 ods. 1 prvá veta:
namiesto:

„1.
Splatenie akejkoľvek sumy, ktorá sa má vrátiť do rozpočtu Únie, sa uskutoční pred dňom
splatnosti uvedeným v príkaze na vrátenie vypracovanom v súlade s článkom 73 nariadenia
o rozpočtových pravidlách.“

má byť:

„1.
Splatenie akejkoľvek sumy, ktorá sa má vrátiť do rozpočtu Únie, sa uskutoční pred dňom
splatnosti uvedeným v príkaze na vrátenie vypracovanom v súlade s článkom 78 nariadenia
o rozpočtových pravidlách.“

152. Na strane 410 v článku 149 ods. 2:
namiesto:

„… sa Komisii udeľuje na obdobie od 21. december 2013 do 31. decembra 2020.“

má byť:

„… sa Komisii udeľuje na obdobie od 21. decembra 2013 do 31. decembra 2020.“

153. Na strane 414 v prílohe I poznámka pod čiarou č. 1:
namiesto:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. december 2013, ktorým sa
zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)
(2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Pozri stranu 33 tohto úradného
vestníka).“
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„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa
zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)
(2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Pozri stranu 33 tohto úradného
vestníka).“

154. Na strane 416 v prílohe I poznámka pod čiarou č. 1:
namiesto:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. december 2013 o zriadení
programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007
(Pozri stranu 185 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení
programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007
(Pozri stranu 185 tohto úradného vestníka).“

155. Na strane 416 v prílohe I poznámka pod čiarou č. 2:
namiesto:

„(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. december 2013, ktorým sa
zriaďuje ‚Erasmus+“:program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa
zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES a 1298/2008/ES (Pozri stranu 50 tohto
úradného vestníka).“

má byť:

„(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa
zriaďuje ‚Erasmus+‘: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa
zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES a 1298/2008/ES (Pozri stranu 50 tohto
úradného vestníka).“

156. Na strane 416 v prílohe I poznámka pod čiarou č. 3:
namiesto:

„(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. december 2013 o programe
Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), a ktorým sa mení rozhodnutie
č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamest
nanosti a sociálneho začleňovania (Pozri stranu 238 tohto úradného vestníka).“

má byť:

„(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe
Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), a ktorým sa mení rozhodnutie
č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamest
nanosti a sociálneho začleňovania (Pozri stranu 238 tohto úradného vestníka).“

157. Na strane 416 v prílohe I poznámka pod čiarou č. 4:
namiesto:

„(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013, 11. december 2013 ktorým sa
zriaďuje nástroj na prepájanie Európy, (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).“

má byť:

„(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa
zriaďuje nástroj na prepájanie Európy (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).“

158. Na strane 423 v prílohe II hlavičke tabuľky názov druhého stĺpca:
namiesto:

„Ukazovateľ a prípadne jednotka merania“

má byť:

„Ukazovateľ alebo v príslušnom prípade kľúčový vykonávací krok a jednotka merania“.

159. Na strane 426 v prílohe IV časti 1 písm. i):
namiesto:

„i) ustanovenia týkajúce sa opätovného využitia prostriedkov, ktoré možno pripísať podpore z EŠIF, do
uplynutia obdobia oprávnenosti v súlade s článkom 44;“

má byť:

„i) ustanovenia týkajúce sa opätovného využitia finančných prostriedkov, ktoré možno pripísať
podpore z EŠIF, do uplynutia obdobia oprávnenosti v súlade s článkom 44;“.
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160. Na strane 426 v prílohe IV časti 1 písm. j):
namiesto:

„j) ustanovenia týkajúce sa využitia prostriedkov, ktoré možno pripísať podpore z EŠIF, po uplynutí
obdobia oprávnenosti v súlade s článkom 45, a politiky pre prípad vystúpenia z finančného
nástroja, pokiaľ ide o príspevok z EŠIF;“

má byť:

„j) ustanovenia týkajúce sa opätovného využitia finančných prostriedkov, ktoré možno pripísať
podpore z EŠIF, po uplynutí obdobia oprávnenosti v súlade s článkom 45, a politiky pre prípad
vystúpenia týchto prostriedkov z finančného nástroja;“.

161. Na strane 426 v prílohe IV časti 1 písm. k):
namiesto:

„k) podmienky prípadného celkového alebo čiastočného zrušenia programových príspevkov
z programov na finančné nástroje, v prípade potreby vrátane fondu fondov;“

má byť:

„k) podmienky prípadného celkového alebo čiastočného stiahnutia programových príspevkov
z programov na finančné nástroje, v prípade potreby vrátane fondu fondov;“.

162. Na strane 426 v prílohe IV časti 2 písm. a):
namiesto:

„a) investičnú stratégiu alebo politiku finančného nástroja, všeobecné podmienky plánovaných
dlhových produktov, prijímateľov, na ktorých sa táto stratégia zameriava, a podporované opatrenia;“

má byť:

„a) investičnú stratégiu alebo politiku finančného nástroja, všeobecné podmienky plánovaných pôžičiek
alebo záruk, cieľových konečných prijímateľov, na ktorých sa táto stratégia zameriava,
a podporované opatrenia;“.

163. Na strane 427 v prílohe IV časti 2 písm. c):
namiesto:

„c) využitie alebo opätovné využitie prostriedkov, ktoré možno pripísať podpore z EŠIF v súlade s
článkami 43, 44 a 45;“

má byť:

„c) opätovné využitie finančných prostriedkov, ktoré možno pripísať podpore z EŠIF v súlade s
článkami 44 a 45;“.

164. Na strane 448 v prílohe XI časti I bode 9 druhom stĺpci:
namiesto:

„— Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie
zamestnateľnosti.“

má byť:

„— Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie
zamestnateľnosti.“

165. Na strane 456 v prílohe XI časti II bode 7 stĺpci s názvom Ex ante kondicionalita druhý odsek:
namiesto:

„Existencia systému ukazovateľov výsledkov nevyhnutných pre výber opatrení, ktoré čo najúčinnejšie
prispievajú k dosiahnutiu želaných výsledkov, pre monitorovanie pokroku pri dosahovaní výsledkov
a vykonanie posúdenia vplyvu.“

má byť:

„Existencia systému ukazovateľov výsledkov nevyhnutných pre výber opatrení, ktoré čo najúčinnejšie
prispievajú k dosiahnutiu želaných výsledkov, pre monitorovanie pokroku pri dosahovaní výsledkov
a vykonanie hodnotenia vplyvu.“

166. Na strane 458 v prílohe XII bode 2.2 odseku 3 druhý pododsek:
namiesto:

„Vo všetkých dokumentoch, ktoré sa týkajú realizácie operácie … sa uvádza vyhlásenie v tom zmysle,
že operačný program bol podporovaný fondom alebo fondmi.“

má byť:

„Vo všetkých dokumentoch, ktoré sa týkajú realizácie operácie … sa uvádza vyhlásenie v tom zmysle,
že operácia bola podporovaná fondom alebo fondmi.“
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167. Na strane 461 v prílohe XIII časti 3 bode A bod viii):
namiesto:

„viii) Postupy na vypracovanie vyhlásenia hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti, správy o uskutoč
nených kontrolách a zistených nedostatkoch a ročného súhrnu záverečných auditov a kontrol.“

má byť:

„viii) Postupy na vypracovanie vyhlásenia hospodáriaceho subjektu uvedeného v článku 59 ods. 5
písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách a ročného súhrnu konečných audítorských správ
a kontrol, ktoré sa vykonali, vrátane zistených nedostatkov, uvedených v článku 59 ods. 5
písm. b) uvedeného nariadenia.“

168. Na strane 462 v prílohe XIII časti B bod iii):
namiesto:

„iii) Postupy na zabezpečenie vhodného audítorského záznamu (audit trail) prostredníctvom uchovania
účtovných záznamov vrátane vymáhateľných súm, vrátených súm a súm vybraných elektronicky
na každú operáciu.“

má byť:

„iii) Postupy na zabezpečenie vhodného audítorského záznamu (audit trail) prostredníctvom uchovania
účtovných záznamov vrátane vymáhateľných súm, vrátených súm a súm stiahnutých elektronicky
na každú operáciu.“

169. Na strane 466 text spoločného vyhlásenia:
namiesto:

„Rada a Komisia sa zhodujú, že článkom 67 ods. 4, ktorý vylučuje uplatnenie zjednodušených nákladov
ustanovených v článku 67 ods. 1 písm. b) až d), ak sa operácia alebo projekt, ktorý tvorí súčasť
operácie, vykonáva výhradne prostredníctvom verejného obstarávania, sa nevylučuje možnosť
vykonávať prostredníctvom verejného obstarávania operáciu, v rámci ktorej príjemca uhrádza
dodávateľovi platby na základe vopred stanovených jednotkových nákladov. Rada a Komisia sa
zhodujú, že náklady stanovené a uhradené príjemcom na základe týchto jednotkových nákladov
stanovených prostredníctvom verejného obstarávania predstavujú skutočné náklady skutočne
vynaložené a zaplatené príjemcom v zmysle článku 67 ods. 1 písm. a).“

má byť:

„Rada a Komisia sa zhodujú, že článkom 67 ods. 4, ktorý vylučuje uplatnenie zjednodušených nákladov
ustanovených v článku 67 ods. 1 písm. b) až d), ak sa operácia alebo projekt, ktorý tvorí súčasť
operácie, vykonáva výhradne prostredníctvom verejného obstarávania, sa nevylučuje možnosť
vykonávať prostredníctvom verejného obstarávania operáciu, v rámci ktorej prijímateľ uhrádza
dodávateľovi platby na základe vopred stanovených jednotkových nákladov. Rada a Komisia sa
zhodujú, že náklady stanovené a uhradené prijímateľom na základe týchto jednotkových nákladov
stanovených prostredníctvom verejného obstarávania predstavujú skutočné náklady skutočne
vynaložené a zaplatené príjemcom v zmysle článku 67 ods. 1 písm. a).“

170. Na strane 469 v spoločnom vyhlásení prvej zarážke:
namiesto:

„… do prípravy dohody o partnerstve a programov uvedených v článku 5 ods. 2 … rozhodnú
o obsahu navrhovanej dohody o partnerstve i navrhovaných programov;“

má byť:

„… do prípravy partnerskej dohody a programov uvedených v článku 5 ods. 2 … rozhodnú o obsahu
navrhovanej partnerskej dohody i navrhovaných programov;“.

171. Na strane 469 v spoločnom vyhlásení druhej zarážke:
namiesto:

„… najmä pokiaľ ide o postup schvaľovania dohody o partnerstve a programov, pretože nie je
zámerom právnych predpisov EÚ preniesť na Komisiu akékoľvek právomoci, ktoré by jej umožňovali
zamietnuť schválenie dohody o partnerstve a programov výlučne na základe akéhokoľvek porušenia
Európskeho kódexu správania prijatého v súlade s článkom 5 ods. 3;“

má byť:

„… najmä pokiaľ ide o postup schvaľovania partnerskej dohody a programov, pretože nie je zámerom
právnych predpisov EÚ preniesť na Komisiu akékoľvek právomoci, ktoré by jej umožňovali zamietnuť
schválenie partnerskej dohody a programov výlučne na základe akéhokoľvek porušenia Európskeho
kódexu správania prijatého v súlade s článkom 5 ods. 3;“.
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