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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave (COM(2018)0279 – 
C8-0191/2019 – 2018/0140(COD))

Vážená pani predsedníčka,

v súlade s článkom 40 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadal Váš výbor listom z 13. novembra 
20191 o stanovisko Výboru pre právne veci týkajúce sa správnosti určenia právneho základu 
návrhu nariadenia Komisie o elektronických údajoch o nákladnej doprave2.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 9. januára 2020.

I – Kontext

Návrh Komisie je založený na článku 91, článku 100 ods. 2 (doprava) a článku 192 ods. 1 
ZFEÚ (životné prostredie). Rada vo svojom všeobecnom prístupe zmenila právny základ tým, 
že vypustila odkaz na článok 192 ods. 1 ZFEÚ. 

II – Príslušné články zmlúv

Príslušné ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) znejú:

1 D 315856/JURI. Stanovisko k právnemu základu návrhu Komisie o elektronických údajoch o nákladnej doprave 
(2018/0140(COD)).
2 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave [2018/0140 
(COD)], COM(2018) 279 final].
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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 neho, 
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.

Článok 100
(pôvodný článok 80 Zmluvy o ES)
1. Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú na železničnú dopravu, cestnú dopravu a vnútrozemskú 
vodnú dopravu.

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.

Článok 191
(pôvodný článok 174 Zmluvy o ES)
1. Politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich 
cieľov:

– udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,

– ochrana ľudského zdravia,

– obozretné a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

– podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových 
problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

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

(…)

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 Únie3.

Podľa tejto ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa musí výber právneho základu pre opatrenie 
Únie zakladať na objektívnych, súdne preskúmateľných faktoroch, medzi ktoré patrí najmä 
cieľ a obsah opatrenia4.

Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu. 
Želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí daného opatrenia, ako aj okolnosti, 
za ktorých bolo opatrenie prijaté, rovnako ako doterajšia práca na iných aspektoch v rámci 
rozsahu pôsobnosti daného opatrenia z hľadiska určenia správneho právneho základu sú 
v tejto súvislosti nepodstatné.5 

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.6 

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 základov7 
za predpokladu, že postupy stanovené pre jednotlivé právne základy nie sú nezlučiteľné 
s právom Európskeho parlamentu a nenarúšajú ho8.

3 Stanovisko 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, bod 5.
4 Pozri vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, 8. september 2009, EU:C:2009:518, bod 45.
5 Rozsudok vo veci Komisia/Rada, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, bod 44.
6 Rozsudok vo veci Komisia/Rada, C-137/12, EU:C:2013:675, bod 53; C-411/06 EU:C:2009:518, bod 46 a tam 
citovaná judikatúra; Parlament/Rada, C 490/10, EU:C:2012:525, bod 45; Parlament/Rada, C 155/07, 
EU:C:2008:605, bod 34.
7 Vec C-211/01, Komisia/Rada, ECLI:EU:C:2003:452, bod 40; Vec C-178/03, Komisia/Európsky parlament 
a Rada, ECLI:EU:C:2006:4, body 43 – 56. 
8 Vec C-300/89, Komisia/Rada, (vo veci „oxid titaničitý“), ECLI:EU:C:1991:244, body 17 – 25. Vec C-268/94, 
Portugalsko/Rada, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV – Cieľ a obsah navrhnutého opatrenia

Návrh sa týka nariadenia, ktorým sa harmonizuje používanie elektronických prostriedkov 
na výmenu informácií v nákladnej doprave (eFTI).

Z dôvodovej správy vyplýva, že cieľom návrhu je posilnenie širšieho využívania 
elektronických dokladov o nákladnej doprave s cieľom posilniť jednotný trh odstránením 
niektorých prekážok digitalizácie v tejto oblasti. Hlavnými hnacími silami návrhu sú 
rozdrobený právny rámec stanovujúci nejednotné povinnosti orgánov pri prijímaní 
elektronických dokladov a fragmentované IT prostredie charakterizované množstvom 
neinteroperabilných systémov9.

Cieľom ustanovení je teda v zásade dosiahnuť dva hlavné politické ciele: a) vytvoriť jednotný 
záväzný právny rámec pre prijímanie elektronických informácií alebo dokladov príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi verejnej moci; a b) zabezpečiť interoperabilitu rôznych systémov IT, 
ktoré sa v súčasnosti používajú v súvislosti s vykonávaním existujúcich príslušných právnych 
predpisov Únie10. 

Tie isté aspekty sú podrobnejšie vysvetlené v odôvodneniach 1 až 4 návrhu, ako aj v článku 1 
daného návrhu. Podľa návrhu sa týmto nariadením „stanovuje právny rámec pre elektronické 
oznamovanie regulačných informácií týkajúcich sa prepravy tovaru na území Únie (…)“. 
Stanovujú sa v ňom „podmienky, za ktorých sa od príslušných orgánov členských štátov 
vyžaduje, aby akceptovali regulačné informácie, ktoré príslušné hospodárske subjekty 
sprístupnia elektronicky“ a „pravidlá poskytovania služieb súvisiacich so sprístupňovaním 
príslušných regulačných informácií hospodárskymi subjektmi v elektronickej podobe“. 

Pokiaľ ide o obsah, v kapitole I sa vymedzuje najmä vecná pôsobnosť prostredníctvom 
užšieho výberu (odkazom na prílohu) už existujúcich aktov Únie, ktorými sa stanovujú 
regulačné požiadavky na informácie relevantné na účely návrhu. V kapitole II návrhu s 
názvom „Regulačné informácie sprístupňované elektronicky“ sa stanovuje povinnosť orgánov 
verejnej moci prijímať prepravné doklady v elektronickej podobe, ako aj technické 
požiadavky na spracovanie elektronických informácií. V kapitole III s názvom „Platformy a 
služby eFTI“ sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa funkčnosti a certifikačných 
požiadaviek platforiem eFTI, ktoré umožňujú spracovanie elektronických informácií. 
Kapitoly IV a V sa týkajú delegovaných a vykonávacích aktov a záverečných ustanovení.

V – Analýza a určenie vhodného právneho základu

V dôvodovej správe odôvodnila Komisia výber právnych základov takto: 

„Právnym základom návrhu je článok 91, článok 100 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

V článku 91 a článku 100 ods. 2, ktoré treba chápať v zmysle článku 90, ktorým sa od 
členských štátov vyžaduje, aby realizovali spoločnú dopravnú politiku, sa stanovuje 
požiadavka, aby Európsky parlament a Rada stanovili spoločné pravidlá platné pre 
medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z neho, alebo pri prechode cez územie 

9 Dôvodová správa, strana 2.
10 Dôvodová správa, strana 6.
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jedného alebo viacerých členských štátov a takisto aj potrebné ustanovenia pre námornú a 
leteckú dopravu.

V článku 192 ods. 1, ktorý treba chápať v zmysle článku 191, sa stanovuje, že Európsky 
parlament a Rada rozhodnú o postupoch, ktoré má Únia prijať na dosiahnutie cieľa chrániť 
okrem iného ľudské zdravie a životné prostredie.“

a) Vhodnosť článkov 91 a 100 ods. 2 ZFEÚ

V článku 91 a článku 100 ods. 2 ZFEÚ sa stanovujú právne základy v oblasti dopravnej 
politiky, respektíve železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy na jednej strane a 
námornej a leteckej dopravy na druhej strane. 

Z cieľa a obsahu návrhu je zrejmé, že článok 91 a článok 100 ods. 2 ZFEÚ by sa mali 
považovať za príslušné právne základy návrhu a návrh sa týka zlepšenia fungovania 
vnútorného trhu v odvetví dopravy. 

Treba tiež zdôrazniť, že súbežné použitie článku 91 a článku 100 ods. 2 je opodstatnené, 
pokiaľ návrh Komisie vychádza z multimodálneho prístupu. 

b) Nie je potrebné doplniť článok 192 ods. 1 ZFEÚ ako právny základ

Aj keď má uvedená časť dôvodovej správy odôvodniť použitie článku 192 ods. 1 ZFEÚ ako 
právneho základu, výslovne sa v nej neuvádza, prečo by bolo potrebné tento právny základ 
doplniť. 

Je pravda, že rôzne zmienky v dôvodovej správe obsahujú náznaky, na základe ktorých sa 
výmena papierových dokladov za elektronické javí ako prospešná pre životné prostredie11. 

Z toho vyplýva, že napriek možným pozitívnym účinkom návrhu na životné prostredie je 
zrejmé, že hlavným cieľom návrhu nie je ochrana životného prostredia. Tá teda môže byť iba 
vedľajším účinkom právneho nástroja. Preto nie je potrebné doplniť článok 192 ods. 1 ako 
právny základ.

Alternatívne sa môže dôjsť k záveru, že rozsah pôsobnosti návrhu zahŕňa požiadavky na 
informácie stanovené v rôznych existujúcich aktoch Únie (porovnaj článok 1 ods. 2 návrhu). 
Tieto akty sú založené na právnom základe v oblasti dopravy, s výnimkou právnych 
predpisov Únie o preprave odpadu, ktoré sú založené na (v súčasnosti) článku 192 ods. 1 
ZFEÚ12. Aj keď je to samozrejme pravda, samotný návrh obsahuje prvky naznačujúce, že táto 
skutočnosť nie je pre výber právneho základu relevantná. Podľa odôvodnení 5 a 6: „(5) 
Od orgánov členských štátov by sa preto malo vyžadovať, aby akceptovali informácie 
sprístupnené elektronicky vždy, keď sú hospodárske subjekty povinné sprístupniť informácie 
ako dôkaz dodržiavania požiadaviek stanovených v aktoch Únie prijatých v súlade s hlavou 
VI tretej časti zmluvy, alebo vzhľadom na podobnosť situácií, s právnymi predpismi EÚ 
o preprave odpadu (…). (6) Keďže cieľom tohto nariadenia je len uľahčiť poskytovanie 

11 Pozri napr. dôvodovú správu, s. 11: „za predpokladu, že na jednu zásielku sa použije 1 až 5 kópií každého 
dokladu, ktoré by sa nemuseli vytlačiť, dosiahli by sa úspory v množstve 2 až 8 miliárd listov papiera, čo by 
zodpovedalo 180 až 900 tisíc stromom ročne“.
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 
12.7.2006, s. 1 – 98). 



PE645.099v01-00 6/6 AL\1195968SK.docx

SK

informácií, konkrétne elektronickými prostriedkami, nemalo by mať vplyv na ustanovenia 
právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré určujú obsah 
regulačných informácií, a najmä by nemalo ukladať žiadne dodatočné požiadavky 
na regulačné informácie (…)“ Návrhom sa teda nemení a nedopĺňa žiadny akt založený 
na environmentálnom právnom základe, ale zameriava sa na aspekt dopravy pri preprave 
odpadu. Z tohto dôvodu sú prípadné environmentálne prvky bezpochyby doplnkové 
k prevládajúcej dopravnej zložke návrhu13.

Z uvedeného vyplýva, že ako správny právny základ návrhu sa javí článok 91 a článok 100 
ods. 2 ZFEÚ. Nie je potrebné doplniť článok 192 ods. 1 ZFEÚ. Preto je správne vypustiť 
odkaz na tento článok v citácii.

Zmeny prijaté po medziinštitucionálnych rokovaniach o tomto spise nespochybňujú uvedené 
závery.

VI – Záver a odporúčanie

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 9. januára 2020 rozhodol (21 hlasmi za, nikto 
proti a 1 člen sa hlasovania zdržal14) odporučiť Výboru pre dopravu a cestovný ruch, aby 
zachoval články 91 a 100 ods. 2 ZFEÚ ako jediný právny základ navrhovaného nariadenia.

S pozdravom 

Lucy Nethsingha 

13 N. B. podľa judikatúry si ani formálna zmena aktu na základe daného právneho základu nevyžaduje, aby 
zákonodarca založil pozmeňujúci akt na právnom základe zmeneného aktu.
14 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Lucy Nethsingha (predsedníčka), Marion Walsmann 
(podpredsedníčka), Ibán García Del Blanco (podpredseda), Raffaele Stancanelli (podpredseda), Franco Roberti 
(spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (za 
Józsefa Szájera podľa článku 209 ods. 7 rokovacieho poriadku), Bettina Vollath a Axel Voss.


