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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní 
Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou 
a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva 
k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou 
o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie 
žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku 
(KOM(2006)0754 ––2006/0252(CNS))1

Vážený pán predseda,

listom z 21. marca 2007 ste v súlade s článkom 35 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci o overenie platnosti a správnosti určenia právneho základu uvedeného 
návrhu Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 11. júna 2007.

V tomto liste sa poukazuje na to, že Parlament 13. októbra 2005 schválil uzatvorenie dohody 
so Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie 
žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku. Pritom vzal do úvahy 
stanovisko Výboru pre právne veci, ktorý usúdil, že v tomto prípade je príslušným právnym 
základom druhý pododsek článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES.

Návrhy, ktoré sú predmetom posúdenia, sa týkajú uzatvorenia protokolu k dohode so 
                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Švajčiarskom s cieľom umožniť Lichtenštajnskému kniežatstvu pristúpenie k dohode.

Výbor pre občianske slobody poznamenáva, že pristúpenie Lichtenštajnska je súčasťou 
hlavnej dohody, konkrétne článku 15 Dublinskej/Eurodac dohody so Švajčiarskom.

Výbor ďalej konštatuje, že otázka týkajúca sa súhlasu Parlamentu sa opäť vynára v dôsledku 
skutočnosti, že protokol stanovuje rozšírenie zmiešaných výborov o Lichtenštajnsko, ktoré je 
zmluvnou stranou. Tento dôvod je zdôraznený aj skutočnosťou, že, pokiaľ ide o Protokol, 
tieto výbory majú rozhodujúcu úlohu.

Výbor upozorňuje Výbor pre právne veci na skutočnosť, že na podporu začlenenia druhého 
pododseku článku 300 ods. 3 (súhlas) ako vhodného právneho základu namiesto prvého 
pododseku článku 300 ods. 3 (konzultácia) by sa dali na uzavretie protokolu uplatniť tie isté 
právne argumenty, ktoré Parlament uplatnil na uzatvorenie hlavnej dohody so Švajčiarskom.

Príslušné ustanovenia Zmluvy o ES

Článok 300 ods. 3
3. Rada uzatvára dohody po porade s Európskym parlamentom, okrem dohôd uvedených 
v článku 133 ods. 3 vrátane prípadov, kedy dohody pokrývajú oblasť, v ktorej sa na prijatie 
vnútorných predpisov vyžadujú postupy uvedené v článku 251 alebo 252. Európsky parlament 
poskytne svoje stanovisko v lehote, ktorú môže Rada stanoviť podľa naliehavosti. V prípade, 
že stanovisko nie je poskytnuté v tejto lehote, Rada môže konať.

Odlišne od predchádzajúceho pododseku, dohody uvedené v článku 310, iné dohody 
o zriadení špecifického inštitucionálneho rámca postupmi spolupráce, dohody 
s významnými dopadmi na rozpočet Spoločenstva a dohody, ktoré majú za následok zmenu 
a doplnenie aktu prijatého podľa postupu v článku 251, sa uzavrú so súhlasom Európskeho 
parlamentu.

Hodnotenie

Podstata otázky spočíva v tom, či predmetná dohoda vytvára špecifický inštitucionálny rámec 
postupmi spolupráce.

In limine sa poukazuje na to, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora1 sa musí výber 
právneho základu pre akty Spoločenstva určovať výlučne s ohľadom na objektívne, súdom 
preskúmateľné kritériá, najmä s ohľadom na cieľ a obsah navrhovaného aktu. 

Návrhy sa týkajú osobitne podpísania protokolu o pristúpení Lichtenštajnska k dohode, ktorá 
už bola uzatvorená so Švajčiarskou konfederáciou. 

                                               
1 Pozri rozsudok z 29. apríla 2004 Komisia/Rada (C-338/01), Zb. s.  I-7829, bod 54; rozsudok z 11. septembra 
2003 Komisia/Rada (C-211/01), Zb. s.  I-8913, bod 38; rozsudok z 29. marca 1990, Grécko/Rada, (C-62/88), Zb. 
s. I-1527, bod 62.
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Keďže Súdny dvor ešte musí podať výklad pojmu „špecifický inštitucionálny rámec“ 
v zmysle druhého pododseku článku 300 ods. 3, Výbor pre právne veci usúdil, že hlavná 
dohoda si podľa článku 300 ods. 3 vyžaduje súhlas Parlamentu, pretože jednoznačne zriaďuje 
„špecifický inštitucionálny rámec“ (zmiešané výbory stanovili vytvorenie organizačnej zložky 
s právomocou prijímať rozhodnutia záväzné pre zmluvné strany, najmä so zreteľom 
na zachovanie Dohody a predmetného uznesenia).

Ďalej sa konštatuje, že pre uzatváranie protokolov sa vo všeobecnosti používa ten istý právny 
základ ako pre hlavné dohody.

V prípade uzatvorenia protokolu sa na dôvažok samotný inštitucionálny rámec formálne 
upraví, pretože zmiešané výbory sa v dôsledku prijatia nových členov zastupujúcich 
Lichtenštajnsko rozšíria. Z tohto dôvodu sa rozmýšľa o tom, že cieľom návrhov 
na rozhodnutia Rady je zmeniť „špecifický inštitucionálny rámec“ stanovený hlavnou 
dohodou, a že je teda potrebné odvolávať sa na druhý pododsek článku 300 ods. 3 Zmluvy 
o ES. 

Záver

S ohľadom na uvedené skutočnosti: návrhy na rozhodnutia Rady majú za cieľ zmeniť 
„špecifický inštitucionálny rámec“ stanovený v hlavnej dohode, neoddeliteľnou súčasťou 
ktorej je navrhovaný protokol.

Výbor pre právne veci preto na schôdzi 11. júna 2007 jednomyseľne1 rozhodol odporučiť 
zmeniť právny základ, aby odkazoval na druhý pododsek článku 300 ods. 3 Zmluvy o ES, 
ktorý vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu a nielen jeho konzultáciu.  

S úctou,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Cristian Dumitrescu (predseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(podpredsedníčka), Manuel Medina Ortega (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), Carlo Casini, 
Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-
Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina a Tadeusz 
Zwiefka.
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