
 

RR\1148017SK.docx  PE612.231v03-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Dokument na schôdzu 
 

5.9.2018 A8-0054/2018/err01 

DOPLNENIE 

k správe 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na 

poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene 

nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

Spravodajkyňa: Marlene Mizzi 

A8-0054/2018 

 

Za dôvodovú správu sa vkladá toto stanovisko: 

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU 

17.7.2018 

Pani Anneleen Van Bossuyt 

predsedníčka 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

BRUSEL 

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií 

a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia 

(EÚ) č. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) 



 

PE612.231v03-00 2/7 RR\1148017SK.docx 

SK 

Vážená pani predsedníčka, 

listom z 15. júna 2018 ste v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho 

parlamentu v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) požiadali Výbor 

pre právne veci (JURI), aby Vám poskytol stanovisko k vhodnosti zmeny právneho základu 

návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány 

na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene 

nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 vzhľadom na výsledok medziinštitucionálnych rokovaní, 

ktorých cieľom bolo dosiahnutie dohody v prvom čítaní.  

 

I – Kontext 

 

Návrh bol predmetom medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 69c rokovacieho 

poriadku. Predbežná dohoda sa dosiahla počas trialógu dňa 24. mája 2018. Listom 

z 20. júna 2018 predseda COREPER-u (časť I) informoval predsedníčku výboru IMCO, 

že Rada by mohla schváliť kompromisné znenie uvedené v prílohe daného listu (ďalej len 

„kompromis“). 

 

Kompromis stanovuje zriadenie jednotnej digitálnej brány. Podľa článku 2 táto brána 

pozostáva zo spoločného používateľského rozhrania, ktoré je prepojené s vnútroštátnymi 

webovými sídlami a webovými sídlami Únie a poskytuje prístup k informáciám, postupom a 

službám pomoci a riešenia problémov v súvislosti s pravidlami Únie a vnútroštátnymi 

pravidlami vzťahujúcimi sa na občanov a podniky, ktoré uplatňujú alebo majú v úmysle 

uplatňovať svoje práva v oblasti vnútorného trhu.  

 

Príloha I obsahuje zoznam práv, povinností a pravidiel vnútorného trhu týkajúcich sa toho, 

ktoré informácie by mali byť k dispozícii prostredníctvom jednotnej digitálnej brány súvisiace 

okrem iného s cestovaním, prácou a odchodom do dôchodku a vozidlami. Informácie 

o záležitostiach, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, sa môžu v súlade s článkom 5 sprístupniť 

prostredníctvom brány, iba ak sa týkajú uplatňovania práv v oblasti vnútorného trhu v zmysle 

článku 26 ods. 2 ZFEÚ. 

 

Okrem toho má brána poskytovať prístup k informáciám o postupoch, ktoré boli stanovené 

s cieľom umožniť používateľom uplatňovať práva a dosiahnuť súlad s povinnosťami 

a pravidlami v oblasti vnútorného trhu uvedenými v prílohe I, a k odkazom na ne. Príloha II 

obsahuje zoznam postupov, ktoré majú byť poskytnuté prostredníctvom brány. 

 

Brána má takisto poskytovať prístup k informáciám o „službách pomoci a riešenia 

problémov“, ktoré môžu občania a podniky využiť v prípade otázok alebo problémov 

súvisiacich s právami, povinnosťami alebo postupmi, ktoré sú v pôsobnosti brány, 

a k odkazom na ne. Príloha III uvádza sedem takýchto služieb, ako sú kontaktné miesta pre 

výrobky a portál EURES. Podľa článku 7 ods. 3 môže Komisia do brány doplniť odkazy na 

dodatočné služby, ak sú splnené určité podmienky. V každom prípade musí služba 

poskytovať informácie alebo pomoc v oblastiach a na účely, na ktoré sa nariadenie vzťahuje. 

 

V rámci kompromisu sa členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť prístup 

k informáciám, postupom a službám pomoci a riešenia problémov na vnútroštátnej úrovni 
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a Komisii na úrovni Únie a stanovujú sa určité požiadavky na kvalitu a prístup k týmto 

informáciám, postupom a službám. 

 

Podľa článku 6 kompromisu sú členské štáty povinné umožniť používateľom úplný online 

prístup k všetkým postupom, ktoré sú uvedené v prílohe II, prinajmenšom pokiaľ sú tieto 

postupy stanovené v príslušnom členskom štáte. V článku 6 sa vysvetľuje, kedy sa prístup 

považuje za úplne online a stanovuje, že iba vo výnimočných prípadoch sa môže vyžadovať 

osobná prítomnosť pred príslušným orgánom. 

 

V súlade s článkom 14 Komisia zriadi technický systém na automatizovanú cezhraničnú 

výmenu dôkazov v súvislosti s postupmi uvedenými v prílohe II a postupmi ustanovenými 

v smerniciach 2005/36 (smernica o uznávaní odborných kvalifikácií), 2006/123 (smernica 

o službách), 2014/24 (smernica o verejnom obstarávaní) a 2014/25 (smernica o verejnom 

obstarávaní služieb vo verejnom záujme). Cieľom tohto systému je zabrániť tomu, 

aby používatelia museli poskytovať rovnaké dôkazy vždy, keď majú absolvovať iný postup. 

 

Článok 25 zaväzuje Komisiu, aby používateľom brány poskytla používateľsky ústretový 

nástroj na poskytovanie spätnej väzby o službách brány. Podľa článku 26 Komisia poskytne 

používateľom podobný nástroj, prostredníctvom ktorého upozornia na akékoľvek prekážky, 

s ktorými sa stretli pri uplatňovaní svojich práv v oblasti vnútorného trhu. Komisia a členské 

štáty analyzujú a preskúmavajú nastolené problémy a pokiaľ je to možné, vhodnými 

prostriedkami ich riešia. 

 

Komisia sa opierala o článok 21 ods. 2 ZFEÚ (právo občanov Únie na voľný pohyb a pobyt), 

článok 48 ZFEÚ (sociálne zabezpečenie) a článok 114 ods. 1 ZFEÚ (vnútorný trh), ktoré 

predstavovali spoločný právny základ  jej návrhu. V kompromise bol článok 48 ZFEÚ 

vypustený, pričom článok 21 ods. 2 a článok 114 ods. 1 ZFEÚ zostali ako spoločné právne 

základy. 

 

 

II – Príslušné články zmluvy 

 

Článok 21 

(pôvodný článok 18 ZES) 

 

1. Každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, 

pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach 

prijatých na ich vykonanie. 

 

2. Ak by sa na dosiahnutie tohto cieľa ukázalo byť nevyhnutné konanie Únie a zmluvy 

neposkytujú potrebné právomoci, Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym 

legislatívnym postupom prijať predpisy na uľahčenie výkonu práv uvedených v odseku 1. 

 

 

Článok 48 

(pôvodný článok 42 ZES) 

 

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú v oblasti 
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sociálneho zabezpečenia opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie voľného pohybu 

pracovníkov; za týmto účelom uzavrie dohody, ktoré migrujúcim pracovníkom bez ohľadu 

na to, či ide o zamestnancov, a na nich závislým osobám zabezpečia: 

 

a) započítanie všetkých období braných do úvahy podľa zákonov príslušných krajín za účelom 

získania a trvania nároku na dávky a vypočítanie ich výšky; 

 

b) vyplácanie dávok osobám s bydliskom na území členských štátov. 

 

Ak člen Rady vyhlási, že by návrhom legislatívneho aktu uvedeného v prvom pododseku boli 

dotknuté dôležité aspekty jeho systému sociálneho zabezpečenia najmä jeho rozsahu 

pôsobnosti, nákladov alebo finančnej štruktúry alebo by bola dotknutá finančná rovnováha 

tohto systému, môže požiadať, aby sa táto záležitosť predložila Európskej rade. V takom 

prípade sa riadny legislatívny postup pozastaví. Európska rada po diskusii a v lehote štyroch 

mesiacov od tohto pozastavenia buď: 

 

a) vráti návrh späť Rade, ktorá ukončí pozastavenie riadneho legislatívneho postupu, alebo 

 

b) nepodnikne žiadne kroky, alebo požiada Komisiu, aby predložila nový návrh; v takom 

prípade sa pôvodne navrhovaný akt 

považuje za neprijatý. 

 

Článok 114 ods. 1 

(pôvodný článok 95 ZES) 

 

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. 

 

 

III. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu 

 

Na úvod je dôležité pripomenúť zásady, ktorými sa riadi voľba právneho základu pre akty 

Únie. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu [Únie] musí 

byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria 

najmä cieľ a obsah aktu“.1   

 

V prípade, že akt sleduje dvojaký cieľ alebo obsahuje dve zložky, pričom jeden z nich možno 

označiť za hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložku, zatiaľ čo druhý je iba doplňujúci, 

„musí sa akt založiť iba na jednom právnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný 

alebo prevažujúci cieľ alebo zložka“.2   

 

                                                 
1 Pozri rozsudok z 8. septembra 2009, Komisia v. Parlament a Rada, vec C-411/06, EU:C:2009:518, bod 45. 
2 Pozri rozsudok z 25. apríla 2013, Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, EU:T:2013:215, bod 66. 
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Akt sa môže zakladať na viacerých právnych základoch iba „výnimočne“. Môže sa tak stať 

v prípade, že akt súčasne sleduje niekoľko cieľov alebo obsahuje niekoľko zložiek, ktoré sú 

„nerozlučne spojené bez toho, aby jeden z nich bol druhoradý alebo nepriamy vo vzťahu 

k druhému“. Takýto akt sa musí založiť na rôznych príslušných právnych základoch.1   

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že cieľ a obsah navrhovaného aktu by sa mali preskúmať 

s cieľom zistiť, či je právny základ vhodný alebo nie. V tomto prípade by sa takéto 

preskúmanie malo uskutočniť, pokiaľ ide o cieľ a obsah navrhovaného nariadenia, ktoré bolo 

predbežne schválené na základe medziinštitucionálnych rokovaní. 

 

 

IV. Cieľ a obsah kompromisu 

 

Podľa odôvodnenia 73 „cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby používatelia, ktorí 

pôsobia v iných členských štátoch, mali online prístup ku komplexným, spoľahlivým, 

dostupným a zrozumiteľným informáciám na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ 

ide o práva, predpisy a povinnosti, ako aj k online postupom, ktoré sú plne uplatniteľné 

cezhranične, a k službám pomoci a riešenia problémov“.  

 

V odôvodnení 6 sa podrobnejšie objasňuje, že návrh nariadenia sleduje trojaký účel, a to 

„zníženie dodatočného administratívneho zaťaženia občanov a podnikov, ktorí(-é) uplatňujú 

alebo majú v úmysle uplatňovať svoje práva týkajúce sa vnútorného trhu vrátane voľného 

pohybu občanov“, „odstránenie diskriminácie“ a „zabezpečenie fungovania vnútorného trhu 

s ohľadom na poskytovanie informácií, postupy a služby pomoci a riešenia problémov“. 

 

Ďalšie odôvodnenia obsahujú podobné objasnenia. Podľa odôvodnenia 7 sa kompromis 

zameriava na zriadenie jednotnej digitálnej brány, ktorá občanom a podnikom v Únii 

poskytne prístup k informáciám, aby mohli „využívať svoje právo na voľný pohyb v rámci 

vnútorného trhu“. V odôvodnení 16 sa vysvetľuje, že oblasti informácií, na ktoré by sa mala 

vzťahovať pôsobnosť brány sú tie, „ktoré sú relevantné pre občanov a podniky pri 

uplatňovaní svojich práv a plnení svojich povinností na vnútornom trhu“. Podobne sa 

v odôvodnení 23 stanovuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli určité postupy 

k dispozícii online, „aby sa občanom a podnikom umožnilo priamo využívať výhody 

vnútorného trhu bez zbytočného dodatočného administratívneho zaťaženia“. 

 

Obsah navrhovaného nariadenia odráža vyššie uvedené ciele. Aspekty uvedené v prílohe I, 

týkajúce sa toho, ktoré informácie by mali byť k dispozícii prostredníctvom brány, sa všetky 

týkajú záležitostí, ktoré sú pravdepodobne dôležité pre občanov a podniky, ktorí(-é) uplatňujú 

svoje právo na voľný pohyb. O poskytovaní ľahko dostupných informácií o týchto aspektoch, 

ktoré spĺňa určité požiadavky na kvalitu, by sa mohlo predpokladať, že skutočne prispeje 

k hladšiemu uplatňovaniu týchto práv.  

 

Podobne sa v prílohe II uvádza zoznam postupov, ktoré by v prípade, že by neboli k dispozícii 

v plnej miere online, predstavovali významné prekážky pre občanov a podniky, ktorí(-é) sa 

zapájajú alebo majú v úmysle sa zapájať do cezhraničnej činnosti. Povinnosť členských štátov 

zabezpečiť napríklad, aby potenciálni študenti mohli požiadať o študijný grant, aby migrujúci 

                                                 
1 Pozri rozsudok zo 6. novembra 2008, Parlament v. Rada, vec C-155/07, EU:C:2008:605, body 35 – 36. 
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pracovníci mohli požiadať o dôkaz o zápise narodenia alebo aby vyhlásenie o dani z príjmu 

mohlo byť predložené zo zahraničia bez osobnej prítomnosti, uľahčuje uplatňovanie práv 

občanov a podnikov v oblasti vnútorného trhu. 

 

Je dôležité poznamenať, že, ako sa vysvetľuje v dôvodovej správe k návrhu, návrh nariadenia 

„nemá vplyv na vecnú stránku ani kompetencie týkajúce sa akýchkoľvek [...] pravidiel 

a postupov“. V kompromise sa táto zásada zakotvuje v článku 1 ods. 3 a v odôvodnení 25. 

V tomto odôvodnení sa objasňuje, že navrhované nariadenie „nestanovuje hmotnoprávne 

alebo procedurálne pravidlá v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje príloha II, vrátane daňových 

záležitostí“, ale len stanovuje „technické požiadavky na zabezpečenie toho, aby takéto 

postupy, ak existujú v príslušnom členskom štáte, boli k dispozícii plne online“. 

 

 

V. Analýza a stanovenie vhodného právneho základu 

 

Podľa článku 114 ods. 1 ZFEÚ Európsky parlament a Rada môžu prijať opatrenia 

na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení 

členských štátov, ktorých cieľom je vytváranie a fungovanie vnútorného trhu. V súlade 

s článkom 114 ods. 2 ZFEÚ však opatrenia týkajúce sa voľného pohybu osôb nemôžu byť 

založené na predchádzajúcom odseku. 

 

Článok 21 ods. 2 ZFEÚ ustanovuje, že Európsky parlament a Rada môžu prijať predpisy 

s cieľom uľahčiť uplatňovanie práv občanov Únie slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa 

na území členských štátov, ako je ustanovené v článku 21 ods. 1 ZFEÚ. 

 

Vzhľadom na svoje ciele a obsah je jasné, že kompromis sa týka najmä vytvorenia jednotnej 

digitálnej brány s cieľom odstrániť prekážky, ktoré bránia podnikom a občanom 

v uplatňovaní svojich práv v oblasti vnútorného trhu. Vzhľadom na to, že kompromis sa týka 

voľného pohybu osôb, nie ako vedľajšieho problému, ale ako aspektu rovnocenného 

s ostatnými právami podnikov a občanov v oblasti vnútorného trhu, je vhodné použiť článok 

114 ods. 1 a článok 21 ods. 2 ZFEÚ ako dvojitý právny základ. 

 

Pokiaľ ide o článok 48 ZFEÚ, je pravda, že kompromis sa dotýka oblasti sociálneho 

zabezpečenia. Napríklad zoznam v prílohe I zahŕňa „práva a povinnosti v oblasti sociálneho 

zabezpečenia v Únii (registrácia ako zamestnávateľ, registrácia zamestnancov, oznámenie 

ukončenia zmluvy zamestnanca, platenie sociálnych príspevkov, práva a povinnosti týkajúce 

sa dôchodkov)“. V dôsledku toho musí jednotná digitálna brána zabezpečiť prístup 

k príslušným informáciám a postupom a službám týkajúcim sa týchto záležitostí. Podobne 

v dôsledku zaradenia „žiadosti o určenie uplatniteľných právnych predpisov v súlade s hlavou 

II nariadenia (EÚ) č. 883/2004“ (nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia) 

do prílohy II, musia byť podľa kompromisu postupy na získanie príslušného rozhodnutia 

k dispozícii online. 

 

Vzhľadom na cieľ a obsah navrhovaného nariadenia a najmä vzhľadom na výslovné 

vyhlásenie zákonodarcu, že nemá v úmysle ovplyvniť hmotnoprávne a procesné pravidlá 

týkajúce sa otázok uvedených v prílohe II, a teda aj pravidiel sociálneho zabezpečenia, sa 

aspekt sociálneho zabezpečenia zdá byť v kompromise z hľadiska významu len druhoradý. 

Vzhľadom na ciele zamerané na odstránenie prekážok pre práva občanov a podnikov v oblasti 
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vnútorného trhu ho nemožno považovať za „nerozlučne spojený bez toho, aby jeden bol 

druhoradý alebo nepriamy vo vzťahu k druhému“. Inými slovami, článok 48 ZFEÚ nespĺňa 

kritériá stanovené Súdnym dvorom týkajúce sa spoločných právnych základov a nemal by sa 

preto použiť ako tretí právny základ pre tento legislatívny akt.  

 

 

VI. Záver a odporúčanie 

 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti sa zdá, že článok 21 ods. 2 a článok 114 ods. 1 

ZFEÚ poskytujú vhodný spoločný právny základ pre kompromis. 

 

Výbor pre právne veci preto dospel k záveru, že vhodným právnym základom navrhovaného 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány 

na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene 

nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 je článok 21 ods. 2 a článok 114 ods. 1 ZFEÚ.  

 

Výbor pre právne veci na zasadnutí 10. júla 2018 jednomyseľne1 rozhodol 18 hlasmi za, 

že vhodným právnym základom navrhovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby 

pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012, zmeneného v priebehu 

ukončených medziinštitucionálnych rokovaní, je článok 21 ods. 2 a článok 114 ods. 1 ZFEÚ. 

 

S úctou, 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 

                                                 
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Axel Voss (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel 

Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan 

Popa, Emil Radev, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 


