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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone 

rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov 

(COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS)) 

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0106), 

– so zreteľom na článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým 

Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0127/2016), 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0209/2016), 

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie; 

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 

ním schváleného textu; 

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie; 

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

parlamentom. 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) „členský štát“ je členský štát, ktorý 

sa podieľa na posilnenej spolupráci v 

oblasti právomoci, rozhodného práva, 

uznávania a výkonu rozhodnutí vo 

veciach majetkových režimov 

medzinárodných párov na základe 

rozhodnutia 2016/.../EÚ alebo na základe 

rozhodnutia prijatého v súlade s druhým 

alebo tretím pododsekom článku 331 ods. 

1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 
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Odôvodnenie 

Zavedenie novej definície členského štátu na účely tohto nariadenia je dôležité, aby boli 

zahrnuté len členské štáty, ktoré sa podieľajú na majetkovom režime manželov v súlade s 

vymedzením uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 

2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a 

rozluku (Rím III). 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

I. Postup 

Tento návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí 

vo veciach majetkových režimov manželov je druhým návrhom v tejto oblasti. Po 

zablokovaní rokovaní medzi členskými štátmi – v oblasti rodinného práva musí byť každá 

dohoda jednomyseľná – sa tento návrh vrátil do Parlamentu vo forme posilnenej spolupráce. 

Pokiaľ ide o procedurálne otázky posilnenej spolupráce, odkazujeme čitateľa na osobitné 

odporúčanie týkajúce sa tejto témy. 

Tento návrh je podobný návrhu, ktorý sa týka právomoci, rozhodného práva a uznávania a 

výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev. Návrh 

nariadenia z roku 2016 nie je zhodný s pôvodným návrhom Komisie z roku 2011 – naopak, 

zahŕňa mnohé zmeny, ktoré navrhol Parlament v roku 2013, a zodpovedá teda textu, s ktorým 

na konci roka 2015 súhlasilo 23 členských štátov. 

II. Rozsah pôsobnosti 

Nariadenie bude užitočným nástrojom pre medzinárodné páry v Európskej únii. Vo veci 

majetkových režimov manželov sa vzťahuje na právomoc a rozhodné právo, ako aj uznávanie 

a vykonávanie rozhodnutí. Z rozsahu pôsobnosti sú však vylúčené najmä otázky týkajúce sa 

spôsobilosti manželov, existencie, platnosti alebo uznávania manželstva, vyživovacej 

povinnosti a dedičstva po smrti manžela. Samostatnosť členských štátov v oblasti rodinného 

práva je teda zachovaná. Nariadením nie je dotknutá ani vecná podstata práva členských 

štátov vo veci majetkových režimov manželov. Požiadavky Parlamentu boli teda splnené. 

III. Právomoc 

V nariadení sa jasne stanovuje, ktorý súd má právomoc rozhodovať o žiadostiach vo veci 

majetkových režimov manželov. Ak je žiadosť týkajúca sa majetkových režimov manželov 

spojená s dedičstvom po smrti jedného z manželov alebo so žiadosťou o rozvod, rozluku 

alebo anulovanie manželstva, je to súd, ktorý má právomoc konať v otázkach špecifických pre 

tieto oblasti, ktorý má tiež právomoc rozhodnúť o majetkovom režime. Pre ostatné prípady sa 

v nariadení uvádza zoznam kritérií, ktoré sa uplatňujú pri rozhodovaní o právomoci, pričom 

príslušné páry majú v niektorých prípadoch možnosť vybrať si iný súd. V prípade, že jeden z 

členských štátov neuznáva predmetné manželstvo, súdy tohto štátu majú možnosť postúpiť 

prípad súdom iného členského štátu, ktorý uznáva predmetné manželstvo.  

IV. Rozhodné právo 

Časť týkajúca sa rozhodného práva má všeobecnú platnosť, t. j. umožňuje aj uplatnenie práva 

tretieho štátu. Najvýraznejším pokrokom v tejto súvislosti je zásada jednotnosti rozhodného 

práva, čo znamená, že rozhodné právo pre majetkový režim manželstva sa vzťahuje na celý 

majetok v rámci tohto režimu, a to bez ohľadu na to, kde sa majetok nachádza. Ukončuje sa 

tak roztrieštenosť (dépeçage) právneho režimu týkajúceho sa majetkových pomerov 

manželov. Nariadenie dáva možnosť výberu rozhodovacieho práva vzťahujúceho sa na 

majetkový režim, ale táto možnosť je ohraničená požiadavkou na štátne občianstvo alebo 
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obvyklý pobyt vo vybranom členskom štáte. V prípade , že neexistuje možnosť výberu, 

kritériá umožňujú jednoznačne určiť rozhodné právo. Rôzne objasnenia, ktoré predtým 

požadoval Parlament, boli začlenené do nariadenia. 

V. Uznávanie, vykonateľnosť a výkon rozhodnutí 

V oblasti uznávania, vykonateľnosti a výkonu rozhodnutí vo veci majetkových režimov 

manželov súčasný text v širokej miere čerpá z pozície Európskeho parlamentu z roku 2013. V 

tejto oblasti tak preberá veľmi presné ustanovenia nariadenia č. 650/2012 (o cezhraničnom 

dedičstve). Hoci uznávanie je automatické, rozhodnutie je vykonateľné iba po vyhlásení, v 

ktorom sa konštatuje vykonateľnosť v príslušnom členskom štáte. Vysvetľuje sa to citlivým 

charakterom rozhodnutí v oblasti rodinného práva a zodpovedá to aj riešeniu, ktoré je platné v 

oblasti cezhraničného dedičstva. Vyhlásenie o vykonateľnosti sa však dá odmietnuť iba v 

niektorých presne stanovených prípadoch, medzi ktoré patrí rozpor s verejným poriadkom. 

VI. Verejné listiny a súdne zmiery 

V súlade s požiadavkou Parlamentu nariadenie za určitých podmienok umožňuje voľný pohyb 

a vykonateľnosť verejných listín. Podobné ustanovenia sa týkajú súdnych zmierov. 

VII. Informácie pre dotknuté osoby 

V nariadení sa požaduje stanovenie prostriedku, ktorým sa budú šíriť základné právne 

informácie potrebné pre medzinárodné páry. 

VIII. Záver 

Na záver spravodajca zdôrazňuje, že tento návrh nariadenia o majetkových režimoch 

manželov je zreteľne v záujme Únie a medzinárodných párov. Týmto návrhom sa zabráni 

mnohým rozporným a právne zložitým prípadom. Súčasný návrh, ktorý je druhým návrhom v 

tejto oblasti, zahŕňa mnohé pozmeňujúce návrhy predložené Parlamentom. Spravodajca teda 

navrhuje, aby Parlament schválil tento návrh bez podstatných pozmeňujúcich návrhov v 

tomto štádiu. 
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