
RR\1145129SK.docx PE612.228v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014-2019

Dokument na schôdzu

10.4.2019 A8-0020/2018/err01

DOPLNENIE
k správe

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: József Szájer
A8-0020/2018

Návrh legislatívneho uznesenia

Vkladá sa toto stanovisko za dôvodovú správu:

3.4.2019

Mr Pavel Svoboda
predseda
Výbor pre právne veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného 
postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (COM(2016)0799 – 2016/0400(COD))

Vážený pán predseda,

v nadväznosti na predbežnú dohodu dosiahnutú 12. februára 2019 v priebehu 



PE612.228v03-00 2/10 RR\1145129SK.docx

SK

medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou 
prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/0400(COD); 
ďalej len „návrh“), ktorá zahŕňa dohodu o zmene právneho základu vyplývajúcej zo 
schváleného rozdelenia návrhu, sa koordinátori Výboru pre právne veci 18. februára 2019 
rozhodli poskytnúť stanovisko podľa článku 39 ods. 3 rokovacieho poriadku k správnosti 
určenia právneho základu dvoch častí návrhu v dôsledku jeho rozdelenia. Predbežnú dohodu 
schválil Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 27. februára 2019 a Výbor pre právne veci 
4. marca 2019. Rozdelenie následne schválila Konferencia predsedov 7. marca 2019.

I – Kontext

V článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES zmeneného rozhodnutím Rady 2006/512/ES 
(„rozhodnutie o komitológii“) sa zaviedol takzvaný regulačný postup s kontrolou (RPK). 
V rokoch 2008 a 2009 boli prijaté viaceré nástroje na tento regulačný postup s kontrolou 
(„zosúladenie s RPK“)1. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a na základe 
nového právneho rámca stanoveného v článkoch 290 a 291 ZFEÚ bolo potrebné rozhodnutie 
o komitológii revidovať. V nariadení (EÚ) č. 182/2011 („nariadenie o komitológii“), ktoré 
bolo prijaté na tento účel na základe článku 291 ods. 3 ZFEÚ, bol však zámerne z jeho 
rozsahu pôsobnosti vynechaný článok 5a rozhodnutia o komitológii, ktorým sa stanovuje 
RPK. Článok 5a sa preto musel prechodne zachovať na účely existujúcich právnych aktov, 
v ktorých sa naň odkazuje. Na druhej strane sa predmetné acquis musí zosúladiť podľa 
požiadaviek Lisabonskej zmluvy, aby sa zabezpečila právna istota. Na tento účel Komisia 
v roku 2013 navrhla dokončenie zosúladenia v troch rozsiahlych návrhoch (tzv. súhrnné 
návrhy), ktoré Parlament prijal v prvom čítaní vo februári 2014 na základe správ Výboru pre 
právne veci. Návrhy však Komisia stiahla, pretože v Rade nebolo možné dospieť k žiadnemu 
riešeniu.

Keď nadobudla účinnosť nová Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva 
z 13. apríla 2016, Komisia v decembri 2016 predložila dva nové návrhy na zosúladenie, 
pričom prvý je zameraný na legislatívne návrhy v oblasti spravodlivosti2 a druhý na ostatné 
oblasti politiky (návrh, ktorý sa vzťahuje na 168 právnych aktov).

V dôvodovej správe návrhu v oddiele o výbere právneho základu Komisia stanovila, 
že „Tento návrh sa zakladá na právnych základoch všetkých menených základných aktov“.  
To znamená, že ustanovenia zmluvy, ktoré tvoria právne základy návrhu Komisie, 
zodpovedajú všetkým ustanoveniam zmluvy zahrnutým v príslušných právnych základoch 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení určitých 
nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ 
ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – Prvá 
časť, Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 
z 11. marca 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, 
rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov 
regulačnému postupu s kontrolou – druhá časť, Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109, Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1103/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje 
postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup 
s kontrolou – Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou – Tretia časť, Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 80. 
2 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti 
stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (2016/0399(COD)).
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týchto 168 právnych aktov. Právnym základom návrhu predloženého Komisiou teda bol 
článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 
100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 
ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207, článok 214 ods. 3 a článok 338 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Komisia takisto v dôvodovej správe 
výslovne uviedla, že „Táto iniciatíva sa týka výlučne postupov uplatňovaných na úrovni Únie 
v rámci prijímania aktov na základe prenesených právomocí“.

Komisia sa vo svojom prístupe k právnemu základu pridŕžala prístupu, ktorý zaujala počas 
zosúlaďovania s RPK a v súhrnných návrhoch z roku 2013.

Vyjednávači troch inštitúcií sa počas trialógu 12. februára 2019 dohodli na rozdelení 
súhrnného návrhu a uzavreli rokovania o 64 právnych aktoch, na ktoré sa vzťahuje. Okrem 
toho sa dohodli, že v rokovaniach o zostávajúcich 104 právnych aktoch sa bude pokračovať 
v ďalšom volebnom období.

Po rozdelení návrhu bolo dohodnuté, že ustanovenia zmluvy, ktoré tvoria právne základy 
prvej dohodnutej časti návrhu, budú zodpovedať ustanoveniam zmluvy zahrnutým 
v príslušných právnych základoch 64 právnych aktov, na ktoré sa vzťahuje táto časť, a teda 
ustanovenia zmluvy, ktoré tvoria právne základy zvyšnej, nedohodnutej časti návrhu, budú 
zodpovedať ustanoveniam zmluvy zahrnutým v právnych základoch 104 právnych aktov, 
na ktoré sa vzťahuje táto časť.

Právnymi základmi časti návrhu Komisie dohodnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní 
12. februára 2019, ktoré sa týkajú 64 právnych aktov, sú článok 33, článok 43 ods. 2, článok 
53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), 
článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207 ods. 2, článok 214 
ods. 3 a článok 338 ods. 1 ZFEÚ. V porovnaní s pôvodným návrhom Komisie tu nie je 
zahrnutý článok 64 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. a) ZFEÚ, pretože tieto články tvoria 
právny základ právnych aktov, ktoré nie sú súčasťou tejto prvej časti. 

Nedohodnutá časť návrhu Komisie, ktorá sa vzťahuje na zvyšných 104 právnych aktov, sa 
bude zakladať na ustanoveniach zmluvy zodpovedajúcich ich príslušným právnym základom, 
konkrétne článku 43 ods. 2, článku 53 ods. 1, článku 62, článku 91, článku 100 ods. 2, článku 
114, článku 153 ods. 2 písm. b), článku 168 ods. 4 písm. a), článku 168 ods. 4 písm. b), 
článku 192 ods. 1 a článku 338 ods. 1 ZFEÚ. Treba poznamenať, že článok 64 ods. 2 ZFEÚ 
nezodpovedá žiadnemu aktu zo zostávajúcich 104 právnych aktov a pôvodne bol do návrhu 
začlenený omylom.

II – Príslušné články zmluvy

Ďalej sú uvedené články, ktoré tvoria právne základy prvej časti návrhu Komisie dohodnutej 
spoluzákonodarcami, ktorá sa týka 64 právnych aktov. 

V článku 33 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v kapitole o colnej spolupráci, sa uvádza:

Článok 33
(pôvodný článok 135 Zmluvy o ES)
V rámci pôsobnosti zmlúv Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
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postupom prijímajú opatrenia na posilnenie colnej spolupráce medzi členskými štátmi 
a Komisiou.

V článku 43 ods. 2 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v hlave III o poľnohospodárstve a rybnom 
hospodárstve, sa uvádza:

Článok 43 ods. 2
(pôvodný článok 37 Zmluvy o ES)
(...) 2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú 
v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. (...)

V článku 53 ods. 1 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v kapitole o práve usadiť sa v rámci hlavy 
o voľnom pohybe osôb, služieb a kapitálu, sa uvádza:

Článok 53 ods. 1
(pôvodný článok 47 Zmluvy o ES)
1.  S cieľom uľahčiť zriadenie a vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti osôb vydajú 
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom smernice na vzájomné 
uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách a na 
koordináciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských 
štátoch týkajúcich sa začatia a vykonávania činností samostatne zárobkovo činných osôb. (...)

V článku 62 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v kapitole o službách v rámci hlavy o voľnom pohybe 
osôb, služieb a kapitálu, sa uvádza:

Článok 62
(pôvodný článok 55 Zmluvy o ES)
Ustanovenia článkov 51 až 54 sa použijú pre otázky upravené touto kapitolou.

V článku 91 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v hlave o doprave, sa uvádza:

Článok 91
(pôvodný článok 71 Zmluvy o ES)

1.  Za účelom vykonania článku 90 a berúc do úvahy špecifické črty dopravy Európsky 
parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym 
a sociálnym výborom a Výborom regiónov stanovia:

a) spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo 
z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých 
členských štátov;

b) podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského 
štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu;

c) opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy;
d) ďalšie potrebné ustanovenia.

2. Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 sa zohľadnia prípady, v ktorých by 
uplatňovanie mohlo závažne ovplyvniť životnú úroveň a úroveň zamestnanosti v určitých 
regiónoch a prevádzku dopravných zariadení.
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V článku 100 ods. 2, ktorý sa takisto nachádza v hlave o doprave, sa uvádza:

Článok 100 ods. 2
(pôvodný článok 80 Zmluvy o ES)
(...) 2. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať 
vhodné ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu. Uznášajú sa po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V článku 114, ktorý sa nachádza v kapitole o aproximácii práva, sa uvádza:
Článok 114
(pôvodný článok 95 Zmluvy o ES)
1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ 
zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia 
na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného 
pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.
3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich 
príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.
4. Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo 
Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa 
ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať 
vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.
5. Okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí harmonizačného opatrenia 
Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou považuje členský štát za 
nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia 
vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného 
prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.
6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne 
ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii 
alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu 
vnútorného trhu.
Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa 
považujú za schválené.
V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské 
zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty 
najviac o ďalších šesť mesiacov.
7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne 
ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba 
navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.
8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 
opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá 
okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.
9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 258 a 259 môže Komisia alebo ktorýkoľvek 
členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru Európskej únie, ak sa domnieva, že iný členský 
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štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.
10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú 
doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej 
povahy uvedených v článku 36 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu 
Únie.

V článku 153 ods. 2 písm. b), ktorý sa nachádza v hlave o sociálnej politike, sa uvádza 
[doplnené objasnenie]:

Článok 153 ods. 2 písm. b)
(pôvodný článok 137 Zmluvy o ES)
(...) 2. Na tento účel[t. j. na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 prostredníctvom 
podpory EÚ a jej dopĺňania činnosti členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 1] 
Európsky parlament a Rada:
a) (...)
b) môžu v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc 
minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické 
predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, 
finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných 
podnikov. (...)

V článku 168 ods. 4 písm. b), ktorý sa nachádza v hlave o verejnom zdraví, sa uvádza:

Článok 168 ods. 4 písm. b)
(pôvodný článok 152 Zmluvy o ES)
(...) 4. Odchylne od článku 2 ods. 5 a článku 6 písm. a) a v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. k) 
a s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 
regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:
a) (...)
b) opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je 
ochrana verejného zdravia, (...)

V článku 172, ktorý sa nachádza v hlave o zriadení a rozvoji transeurópskych sietí, sa uvádza:

Článok 172
(pôvodný článok 156 Zmluvy o ES)
Európsky parlament a Rada prijmú usmernenia a ostatné opatrenia uvedené v článku 171 
ods. 1 v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym 
výborom a Výborom regiónov.
Usmernenia a projekty spoločného záujmu, ktoré sa týkajú územia členského štátu si vyžadujú 
schválenie členského štátu.

V článku 192 ods. 1, ktorý sa nachádza v hlave XX o životnom prostredí, sa uvádza:

Článok 192
(pôvodný článok 175 Zmluvy o ES)
1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s 
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Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má 
Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191. (...)

V článku 207, ktorý sa nachádza v hlave o spoločnej obchodnej politike, sa uvádza:

Článok 207
(pôvodný článok 133 Zmluvy o ES)
1. Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám 
colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom 
a službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, 
zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu 
obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa 
uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie.
2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú 
prostredníctvom nariadení opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej 
obchodnej politiky.
3. Ak sú potrebné rokovania a uzavretie dohôd s jedným alebo viacerými tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, uplatní sa článok 218, pokiaľ nie je v osobitných 
ustanoveniach tohto článku ustanovené inak.
Komisia predloží odporúčania Rade, ktorá poverí Komisiu začatím potrebných rokovaní. 
Rada a Komisia zodpovedajú za zabezpečenie toho, aby dojednané dohody boli v súlade 
s vnútornými politikami a predpismi Únie.
Tieto rokovania vedie Komisia, pričom sa radí s osobitným výborom ustanoveným Radou 
na pomoc Komisii pri vykonávaní tejto úlohy a v rámci smerníc, ktoré jej Rada môže 
adresovať. Komisia pravidelne podáva osobitnému výboru a Európskemu parlamentu správy 
o pokroku v rokovaniach.
4. Pri rokovaní a uzatváraní dohôd uvedených v odseku 3 sa Rada uznáša kvalifikovanou 
väčšinou.
Pri rokovaní a uzatváraní dohôd v oblasti obchodu so službami, obchodných aspektov 
duševného vlastníctva a v oblasti priamych zahraničných investícií sa Rada uznáša 
jednomyseľne, ak takéto dohody obsahujú ustanovenia, pre ktoré sa vyžaduje jednomyseľnosť 
na prijatie vnútorných predpisov.
Rada sa uznáša jednomyseľne aj pri rokovaní a uzavieraní dohôd:
a) v oblasti obchodu s kultúrnymi a audiovizuálnymi službami, ak hrozí, že týmito dohodami 
bude dotknutá kultúrna a jazyková rozmanitosť Únie,
b) v oblasti obchodu so sociálnymi, vzdelávacími a zdravotníckymi službami, ak hrozí, 
že týmito dohodami bude vážne narušená vnútroštátna organizácia týchto služieb a dotknutá 
zodpovednosť členských štátov za ich poskytovanie.
5. Rokovania a uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti dopravy sa spravujú hlavou VI 
tretej časti a článkom 218.
6. Výkonom právomocí prenesených týmto článkom v oblasti obchodnej politiky nie je 
dotknuté rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi a tento výkon nepovedie 
k harmonizácii zákonov alebo iných právnych predpisov členských štátov, pokiaľ zmluvy 
takúto harmonizáciu vylučujú.

V článku 214 ods. 3, ktorý sa nachádza v kapitole o humanitárnej pomoci, sa uvádza:

Článok 214 ods. 3
(...) 3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia 
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opatrenia vymedzujúce rámec, v ktorom sa vykonávajú činnosti Únie v oblasti humanitárnej 
pomoci. (...)

V článku 338 ods. 1, ktorý sa nachádza v siedmej časti ZFEÚ o všeobecných a záverečných 
ustanoveniach, sa uvádza:

Článok 338
(pôvodný článok 285 Zmluvy o ES)
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych 
bánk a Európskej centrálnej banky prijmú Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom opatrenia na vypracovanie štatistík tam, kde je to nevyhnutné pre 
výkon činností Únie. (...)

III – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

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“3. Výber nesprávneho právneho základu 
môže byť preto dôvodom na zrušenie daného aktu.

V prípade viacerých právnych základov treba určiť, či návrh buď:

1. sleduje viacero účelov alebo má viacero zložiek, pričom jeden účel alebo zložku možno 
označiť za hlavnú alebo prevažujúcu, zatiaľ čo ostatné majú len vedľajší charakter; alebo

2. súčasne sleduje viacero cieľov alebo má viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne 
prepojené tak, že ani jeden cieľ alebo zložka nemá vo vzťahu k ostatným sekundárny 
alebo nepriamy charakter.

Podľa judikatúry Súdneho dvora musí byť akt v prvom prípade založený na jedinom právnom 
základe, ktorý zodpovedá hlavnému alebo prevažujúcemu účelu alebo zložke, a v druhom 
prípade môže byť akt založený na rôznych príslušných právnych základoch4.

Zatiaľ čo výber právneho základu by v zásade nemal závisieť od toho, aký právny základ bol 
zvolený v prípade skorších legislatívnych aktov, podľa ustálenej judikatúry musí byť právny 
základ opatrenia stanovený vzhľadom na jeho vlastný zámer a obsah, a nie na právny základ, 
ktorý bol použitý pri prijímaní iných opatrení EÚ, ktoré by v niektorých prípadoch mohli mať 
podobné znaky. Ak má však legislatívny akt len doplniť alebo opraviť iný legislatívny akt 
bez toho, aby sa zmenil jeho pôvodný cieľ, zákonodarca EÚ je v prípade tohto aktu plne 
oprávnený použiť právny základ prvého aktu5. 

IV. Cieľ a obsah návrhu

Lisabonskou zmluvou sa zaviedli delegované a vykonávacie akty vrátane jasného rozlíšenia 

3 Vec C-45/86, Komisia/ Rada (Všeobecné colné preferencie), Zb. 1987, s. 1439, bod 5; vec
C-440/05 Komisia/ Rada, Zb. 2007, s. I-9097; vec C-411/06 Komisia/ Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585.
4 Pozri vec C-411/06, citovanú vyššie, body 46 – 47.
5Pozri rozsudok z 21. Júna 2018, Poľsko/Parlament a Rada, C-5/16, EU:C:2018:483, body 49 a 69 a citovanú 
judikatúru.  
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medzi nimi (články 290 a 291 ZFEÚ). V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej 
zmluvy je niekoľko aktov z obdobia pred Lisabonskou zmluvou, ktoré obsahujú odkaz 
na regulačný postup s kontrolou (RPK), stále potrebné prispôsobiť článkom 290 a 291 ZFEÚ.

Ako už bolo uvedené, návrh sa vzťahuje na právne akty zahrnuté v troch návrhoch na 
legislatívne zosúladenie, ktoré prijala Komisia v roku 2013, a na akt, ktorý nebol súčasťou 
návrhu z roku 2013, ale ktorý treba zosúladiť a bol pridaný k tomuto návrhu. Nezahŕňa akty, 
na základe ktorých boli medzitým predložené jednotlivé legislatívne návrhy.

Legislatívny prístup zvolený v návrhu spočíva v zmene každého príslušného právneho aktu. 

Konkrétne ustanovenie, ktoré obsahuje podstatné posilnenie RPK, sa preformuluje
podľa znenia dohodnutého v štandardných ustanoveniach článkov o delegovaní právomocí. 
Do každého aktu sa vkladá štandardný článok o výkone delegovaných právomocí a zároveň 
sa vypúšťajú odkazy na RPK. V niektorých prípadoch spoluzákonodarcovia rozhodli, že nie 
je potrebné žiadne posilnenie, a zostali len pri vypustení RPK. 
Podľa dôvodovej správy v návrhu sa to „týka výlučne postupov uplatňovaných na úrovni Únie 
v rámci prijímania aktov na základe prenesených právomocí“.

Úpravy a zmeny, ktoré sa majú vykonať na základe návrhu, sa týkajú len postupov na úrovni 
Únie, preto sú nezávislé od akýchkoľvek opatrení na prevzatie do vnútroštátneho práva. 
Preto si v prípade smerníc nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov.

V – Určenie vhodného právneho základu

Skutočnosť, že návrh sa zakladá na právnych základoch všetkých menených právnych aktov, 
nie je v zásade problematická z právneho hľadiska.

Je však pravda, ako na to správne upozornila právna služba, že niektoré z dotknutých 
právnych aktov sú smernice, zatiaľ čo predložený návrh Komisie sa vzťahuje na prijatie 
nariadenia. Najmä článok 53 ods. 1 a článok 153 ods. 2 písm. b) ZFEÚ, ktoré predstavujú dva 
právne základy z dohodnutej časti návrhu, umožňujú Parlamentu a Rade prijímať smernice, 
a nie nariadenia.

Ako je zjavné z pôvodného výberu právnych základov Komisie a z cieľa a obsahu návrhu 
uvedených vyššie, návrh nie je zameraný na zmenu právnych aktov v bežnom zmysle tohto 
pojmu. Naopak, jeho cieľom je zosúladenie právnych predpisov odkazujúcich na regulačný 
postup s kontrolou s právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou. Nevyžaduje sa ním 
transpozícia zo strany členských štátov.

Takisto treba poznamenať, že Komisia sa vo svojom prístupe k právnemu základu návrhu 
pridŕžala prístupu, ktorý zaujala počas zosúlaďovania s RPK a v súhrnných návrhoch z roku 
2013.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je preto prijateľné, že sa v rámci tohto nariadenia zmení 
niekoľko smerníc v rámci obmedzení uvedených vyššie.
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VI – Záver a odporúčanie

Na základe predchádzajúcej analýzy predstavujú článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 
ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), 
článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207 ods. 2, článok 214 
ods. 3 a článok 338 ods. 1 ZFEÚ riadny právny základ dosiahnutej predbežnej dohody.

Zároveň článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 
114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), 
článok 192 ods. 1) a článok 338 ods. 1 ZFEÚ predstavujú vhodný právny základ druhej časti 
návrhu, ktorú má prijať Parlament ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 1. apríla 2019 jednomyseľne6, 14 hlasmi za, 
rozhodol odporučiť, aby sa po rozdelení návrhu uvedené články považovali za právny základ 
predbežnej dohody, ako sa navrhuje v texte schválenom výborom Coreper 27. februára 2019 
a schválenom Výborom pre právne veci 4. marca, a pozície Parlamentu v prvom čítaní, 
pokiaľ ide o zvyšných 104 aktov z druhej časti návrhu.

S úctou

Pavel Svoboda

(Týka sa všetkých jazykov.)

6 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Mady 
Delvaux (podpredsedníčka), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie Ward, Tadeusz Zwiefka, 
Mylène Troszczynski (v mene Gillesa Lebretona podľa článku 200 ods. 2).


