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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie 

údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov 

tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie 

a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely 

presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 

a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 
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2016/0106(COD) 

Vážený pán predseda, 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) oznámil 18. apríla 2017 

Výboru pre právne veci, že počas prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na 

zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov 

tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa 

stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva 

a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (ďalej len 

nariadenie EES), sa predbežne dohodlo, že jeden z právnych základov uvedených v návrhu 

Komisie, konkrétne článok 88 ods. 2 písm. a) ZFEÚ, sa vypustí. Výbor LIBE preto v súlade 

s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadal Výbor pre právne veci, aby overil právny 

základ uvedeného návrhu a zameral sa predovšetkým na možné vypustenie článku 88 ods. 2 

písm. a) ZFEÚ. 

I – Kontext 

Navrhované nariadenie EES má za cieľ vytvoriť systém vstup/výstup EÚ s cieľom odstrániť 

zdržania pri hraničných kontrolách a zároveň zlepšiť i) hraničné kontroly pre štátnych 

príslušníkov tretích krajín; ii) systematickú a spoľahlivú identifikáciu osôb, ktoré prekročili 

povolenú dĺžku pobytu; a iii) vnútornú bezpečnosť a boj proti terorizmu a závažnej trestnej 

činnosti. Rozsah pôsobnosti nového systému vstup/výstup zahŕňa prekročenia hraníc 

všetkými štátnymi príslušníkmi tretích krajín, pre ktorých sú víza povinné, ako aj tých, ktorí 

sú od vízovej povinnosti oslobodení, ktorí navštevujú schengenský priestor na krátkodobý 

pobyt (maximálne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia) alebo prípadne na 

základe okružného víza (do jedného roka). Systém bude zhromažďovať údaje a viesť 

záznamy o vstupe a výstupe s cieľom zjednodušiť pre cestujúcich bona fide prekračovanie 

hraníc a lepšie identifikovať osoby, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu. Systém 

vstup/výstup bude zaznamenávať aj prípady odopretia vstupu štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ktorí patria do jeho rozsahu pôsobnosti, a umožní orgánom presadzovania práva 

vykonávať obmedzené vyhľadávania v databáze na účely kriminálnej identifikácie a získania 

spravodajských informácií s cieľom zabrániť závažnej trestnej činnosti a terorizmu. 

 

II – Príslušné články zmlúv 

Článok 77 ods. 2 písm. b) a d) ZFEÚ spolu s článkom 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ a článkom 88 

ods. 2 písm. a) ZFEÚ, ktoré sa nachádzajú v piatej hlave s názvom Priestor slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti, sú v návrhu Komisie uvedené ako súčasť právneho základu a ich 

znenie je takéto:  

Článok 77 

(pôvodný článok 62 ZES) 

 

[...] 

2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym 
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postupom opatrenia týkajúce sa: 

[…] 

b) kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice; 

[…] 

d) všetkých opatrení potrebných na postupné vybudovanie integrovaného systému riadenia 

vonkajších hraníc; 

Článok 87 

(pôvodný článok 30 ZEU) 

 

[…] 

2. Na účely odseku 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 

postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú: 

a) zhromažďovania, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií; 

[…] 

Článok 88 

(pôvodný článok 30 ZEU) 

 

[…] 

 

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom určia 

prostredníctvom nariadení štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Europolu. Medzi 

tieto úlohy môže patriť: 

a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracúvanie, analýza a výmena informácií zasielaných 

najmä orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo subjektov; 

 

[…] 

 

III – Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu 

Súdny dvor tradične považuje otázku vhodného právneho základu za otázku ústavného 

významu, ktorá zaručuje dodržiavanie zásady zverených právomocí (článok 5 Zmluvy o EÚ) 

a určuje charakter a rozsah právomoci Únie.1 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí 

výber právneho základu pre opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré 

podliehajú súdnemu preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“.2 Voľba 

nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu. V tejto 

súvislosti sú želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí daného opatrenia, 

okolnosti, za ktorých bol akt prijatý, ako aj práca, ktorá sa vykonala na iných aspektoch 

                                                 
1 Stanovisko 2/00 [2001] Zb. I-9713, bod 5. 
2 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) Zb. 1987, s. 1439, bod 5; Vec C-411/06, 

Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585. 
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v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia, irelevantné pre určenie správneho právneho 

základu.1  

Ak z preskúmania opatrenia vyplýva, že opatrenie má dvojaký účel alebo obsahuje dve 

zložky, a ak jeden účel alebo jednu zložku možno považovať za hlavnú alebo prevažujúcu, 

kým druhý účel alebo zložka sú len vedľajšie, musí sa toto opatrenie zakladať len na jedinom 

právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci účel alebo 

zložka.2 Ak má však opatrenie niekoľko súbežných cieľov alebo zložiek, ktoré sú 

neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol niektorý z nich druhotný a nepriamy vo vzťahu 

k ostatným, takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych zodpovedajúcich právnych 

základov,3 pokiaľ postupy stanovené pre jednotlivé právne základy nie sú nezlučiteľné 

s právom Európskeho parlamentu a nenarúšajú ho.4 

IV – Cieľ a obsah navrhnutého opatrenia 

Ako Komisia uvádza v dôvodovej správe, cieľom predloženého návrhu je vytvoriť 

centralizovaný systém, prostredníctvom ktorého budú členské štáty vzájomne spolupracovať, 

čo si vyžaduje spoločnú štruktúru a pravidlá činnosti. Stanovia sa ním tiež pravidlá − jednotné 

pre všetky členské štáty – týkajúce sa hraničných kontrol na vonkajších hraniciach a prístupu 

k systému, a to aj na účely presadzovania práva.  

V odôvodnení 9 návrhu sa uvádza, že cieľom systému vstup/výstup by malo byť zlepšenie 

riadenia vonkajších hraníc, zabránenie neregulárnemu prisťahovalectvu a uľahčenie riadenia 

migračných tokov. Podľa odôvodnenia 16 je nevyhnutné, aby mali orgány presadzovania 

práva v boji proti teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom k dispozícii 

najaktuálnejšie informácie, a z toho dôvodu by údaje systému vstup/výstup mali byť pri 

splnení podmienok stanovených v navrhovanom rozhodnutí dostupné pre určené orgány 

členských štátov a Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“). V odôvodnení č. 17 sa 

pripomína, že Europol plní kľúčovú úlohu v rámci spolupráce orgánov členských štátov 

v oblasti vyšetrovania cezhraničnej trestnej činnosti tým, že podporuje predchádzanie trestnej 

činnosti, jej analýzu a vyšetrovanie v rámci celej Únie, a zdôrazňuje, že aj Europol by preto 

mal mať prístup do systému vstup/výstup v rámci plnenia svojich úloh a v súlade 

s rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (teraz nariadenie č. 2016/794 o Agentúre Európskej únie 

pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol))5. 

Okrem toho článok 1, v ktorom sa vymedzuje predmet navrhovaného nariadenia, ustanovuje, 

že zahŕňa a) zriadenie „systému vstup/výstup“ na odstránenie zdržania pri hraničných 

kontrolách a zlepšenie kvality hraničných kontrol v prípade štátnych príslušníkov tretích 

krajín a zabezpečenie systematickej a spoľahlivej identifikácie osôb, ktoré prekročili 

povolenú dĺžku pobytu, a b) podmienky, za ktorých sa môže určeným orgánom presadzovania 

práva členských štátov a Európskemu policajnému úradu (Europol) sprístupniť na 

nahliadnutie systém vstup/výstup na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo 

                                                 
1 Vec C-269/97, Komisia/Rada, Zb. 2000, s. I-2257, bod 44. 
2 Vec C-137/12, Komisia/Rada, EU:C:2013:675, bod 53; vec C-490/10, Parlament/Rada, EU:C:2012:525, bod 

45; vec C-155/07, Parlament/Rada, Zb. 2008, s. I-08103, bod 34. 
3 Vec C-211/01, Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-08913, bod 40; vec C-178/03 Komisia/Európsky parlament 

a Rada, Zb. 2006, s. I-107, body 43 – 56. 
4 Vec C-300/89, Komisia/Rada (Oxid titaničitý), Zb. 1991, s. I-2867, body 17 – 25; vec C-268/94, 

Portugalsko/Rada, Zb. 1996, s. I-6177. 
5 Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53, pozri článok 17 ods. 3. 
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iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.   

Z hľadiska obsahu je súčasťou návrhu vymedzenie pojmov (článok 3), vyvinutie systému 

vstup/výstup agentúrou eu-LISA, zoznam konkrétnych účelov, na ktoré slúži systém 

vstup/výstup (článok 5), technická štruktúra systému vstup/výstup (článok 6) a otázky 

interoperability s centrálnym systémom VIS (článok 7) a v návrhu sa ďalej uvádzajú určité 

ustanovenia o podmienkach prístupu k systému vstup/výstup zo strany príslušných orgánov 

v členských štátoch. Kapitola II obsahuje ustanovenia týkajúce sa vkladania údajov do 

systému vstup/výstup pohraničnými orgánmi a ich používania vrátane osobných údajov 

držiteľov víz (článok 14), štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej 

povinnosti (článok 15), štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup 

(článok 16) a ak povolenie na pobyt odvolané, zrušené alebo predĺžené (článok 17). 

Kapitola III návrhu sa zameriava na vkladanie údajov a využívanie systému vstup/výstup 

inými orgánmi, ako orgánmi udeľujúcimi víza, na posúdenie žiadostí o udelenie víza 

a prijímanie rozhodnutí o týchto žiadostiach (článok 22), príslušnými orgánmi na účely 

posúdenia žiadostí o prístup k vnútroštátnym zjednodušujúcim programom (článok 23), 

orgánmi príslušnými na vykonávanie kontrol na území členských štátov na účely overenia 

totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a toho, či sú splnené podmienky pre vstup alebo 

pobyt na území členských štátov (článok 24). Kapitola IV je venovaná postupom 

a podmienkam prístupu určených orgánov presadzovania práva členských štátov (články 26, 

28 a 29) a určeného orgánu Europolu (články 27 a 30) do systému vstup/výstup. 

Kapitoly V – VII sa zameriavajú na správu údajov v systéme vstup/výstup, ako sú obdobia 

uchovávania, spracovanie údajov, oznamovanie údajov tretím krajinám, bezpečnosť údajov 

a poskytovanie informácií o jednotlivých spisoch, právo na prístup, opravu a vymazanie 

údajov, ktoré sa uchovávajú v systéme, a sprievodné opravné prostriedky, právo na dozor 

vykonávaný európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a ochranu osobných údajov 

pri prístupe na účely presadzovania práva. A napokon v kapitole VIII sa uvádzajú potrebné 

zmeny iných existujúcich nástrojov Únie a v kapitole IX záverečné ustanovenia o nákladoch, 

použití údajov na vypracovávanie správ a štatistík, odbornej príprave, ako aj o monitorovaní 

a hodnotení vývoja systému vstup/výstup. 

V – Analýza a stanovenie vhodného právneho základu 

Komisia navrhla ako vhodný právny základ na vytvorenie EES článok 77 ods. 2 písm. b) a d) 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Na základe článku 77 ods. 2 písm. b) a d) ZFEÚ môžu 

Európsky parlament a Rada prijať opatrenia týkajúce sa kontrol, ktorým sú podrobené osoby 

prekračujúce vonkajšie hranice, a opatrenia potrebné na postupné zavedenie integrovaného 

systému riadenia vonkajších hraníc. Z tohto dôvodu sa článok 77 ods. 2 písm. b) a d) ZFEÚ 

považuje za vhodný právny základ pre ďalšie bližšie určenie opatrení vzťahujúcich sa na 

prekračovanie vonkajších hraníc členských štátov a pre vytvorenie noriem a postupov, ktoré 

budú členské štáty dodržiavať pri kontrole osôb na týchto hraniciach. 

Revidovaný návrh sa okrem toho zakladá na článku 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ, ktorý patrí 

do 5. kapitoly o policajnej spolupráci a stanovuje, že Európsky parlament a Rada môžu 

v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia, ktoré sa okrem iného týkajú 

zberu, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny príslušných informácií v kontexte 

policajnej spolupráce príslušných orgánov členských štátov. Článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ 

sa preto považuje za vhodný právny základ na umožnenie prístupu vnútroštátnych orgánov 
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presadzovania práva do systému vstup/výstup. 

Napokon článok 88 ods. 2 písm. a) ZFEÚ, na základe ktorého Európsky parlament a Rada 

v súlade s riadnym legislatívnym postupom určia prostredníctvom nariadení okrem iného 

úlohy Europolu vrátane zberu, uchovávania, spracúvania, analýzy a výmeny informácií 

zasielaných najmä orgánmi členských štátov alebo tretích krajín alebo subjektov, sa považuje 

za vhodný na umožnenie prístupu Europolu do systému vstup/výstup za prísne vymedzených 

podmienok. 

Avšak vzhľadom na zámer a obsah návrhu, ktorým sa majú stanoviť vo všetkých členských 

štátoch jednotné pravidlá hraničných kontrol na vonkajších hraniciach a na prístup do systému 

vstup/výstup na účely presadzovania práva príslušnými orgánmi členských štátov 

a Europolom, sa zdá, že návrh sleduje dvojaký cieľ, a to riadenie vonkajších hraníc a prístup 

orgánov presadzovania práva do systému vstup/výstup na účely prevencie, odhaľovania 

a vyšetrovania teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov. Prístup, 

ktorý Europolu umožňuje nahliadnuť do databázy systému vstup/výstup, patrí do tohto 

druhého všeobecného cieľa, t. j. prispievať k prevencii, odhaľovaniu a vyšetrovaniu 

teroristických trestných činov a iných závažných trestných činov. Nepredstavuje teda 

samostatný cieľ návrhu EES.1 Navyše cieľom navrhovaného nariadenia nie je stanoviť nové 

úlohy ani upraviť existujúce úlohy Europolu týkajúce sa zberu, uchovávania, spracúvania, 

analýzy a výmeny informácií, ktoré umožňuje článok 88 ods. 2 písm. a) ZFEÚ a článok 17 

ods. 3 nariadenia o Europole, na základe ktorého už Europol má prístup k údajom 

z informačných systémov Únie a v ktorom sa stanovuje, že tento prístup a toto používanie 

informácií sa musí riadiť uplatniteľnými nástrojmi Únie2. Napokon treba uviesť, 

že s výnimkou článkov 27 a 30 navrhovaného nariadenia, v ktorých sa zavádzajú osobitné 

pravidlá vo vzťahu k Europolu, sa v ostatných prípadoch na Europol odkazuje len spoločne 

s odkazom na vnútroštátne orgány presadzovania práva.3 

VI – Záver a odporúčanie 

S ohľadom na uvedené: keďže ustanovenia návrhu EES týkajúce sa Europolu i) patria do 

všeobecného cieľa, t. j. prispievať k prevencii, odhaľovaniu a vyšetrovaniu teroristických 

trestných činov a iných závažných trestných činov; ii) po obsahovej stránke sa majú 

považovať za vedľajšie vo vzťahu k dvom hlavným zložkám; a iii) sú v súlade s platnými 

právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na Europol, pričom nemenia mandát ani právomoci 

Europolu, článok 88 ods. 2 písm. a) ZFEÚ nie je nevyhnutne potrebné uvádzať ako právny 

základ pre návrh EES. 

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 12. júna 2017 rozhodol (za: 12, proti: 11, 

zdržali sa: 2)4, že Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci odporučí, 

                                                 
1 Pozri dokument SJ-0335/16, s. 5. 
2 Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53. 
3 Pozri napríklad: článok 38 ods. 4 a článok 44 ods. 1 písm. a) návrhu EES. 
4 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní títo poslanci: Pavel Svoboda (predseda), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (podpredsedníčka), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Laura Ferrara (podpredseda), Max Andersson, 

Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka 

(za Tadeusza Zwiefku v súlade s článkom 200 ods. 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná (za Jiřího 

Maštálku v súlade s článkom 200 ods. 2), Merja Kyllönen (za Kostasa Chrysogonosa v súlade s článkom 200 

ods. 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (za Rosu 

Estaràs Ferragutovú v súlade s článkom 200 ods. 2), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (za Evelyn 
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aby článok 88 ods. 2 písm. a) ZFEÚ vypustil z právneho základu návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na 

zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov 

tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa 

stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva 

a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011. 

 

S úctou 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Týka sa všetkých jazykových verzií.) 

                                                                                                                                                         
Regnerovú v súlade s článkom 200 ods. 2), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 


