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OZNÁMENIE KOMISIE

Európske voľby v roku 2004

Správa Komisie o volebnej účasti občanov Európskej únie v členskom štáte ich bydliska 
(smernica 93/109/ES) a o volebných úpravách (rozhodnutie 76/787/ES zmenené

a doplnené rozhodnutím 2002/772/ES, Euratom)

ZHRNUTIE HODNOTENIA VPLYVU

týkajúce sa možnej zmeny a doplnenia smernice Rady 93/109/ES, ktorou sa stanovujú
podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho 

parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi

{KOM(2006) 790, konečné znenie}
{SEK(2006) 1645}
{SEK(2006) 1646}

.
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Politické východiská1.

Medzi práva občanov EÚ, ktoré sú zakotvené v zmluvách o EÚ (články 17 – 22), 
patrí aj skutočnosť, že vo voľbách do EP si občania EÚ môžu vybrať zúčastniť sa na 
voľbách buď v domovskom členskom štáte, alebo v členskom štáte svojho bydliska, 
ak sú tieto dva štáty rozdielne. Účasť na voľbách do EP znamená právo voliť aj byť
volený. Pravidlá hlasovania a kandidovania vo voľbách do EP v členskom štáte, 
ktorého občan EÚ nie je štátnym príslušníkom, sú uvedené v smernici 93/109/ES. Po
čas jedných volieb nemôže nikto hlasovať viac ako raz ani byť volený v dvoch 
krajinách (článok 4 smernice). 

Smernica 93/109/ES bola prijatá, keď EÚ tvorilo len 12 členských štátov. Toto 
hodnotenie vplyvu obsahuje ďalšie informácie týkajúce sa problémov zaznamenaných 
od prijatia smernice a navrhujú sa v ňom možné riešenia v záujme toho, aby sme sa 
vzhľadom na rozšírenie Únie na 27 členov vyhli znásobeniu uvedených problémov 
súvisiacemu s nárastom mnohorakosti volebných systémov členských štátov.

Politické ciele2.

V smernici 93/109/ES sú obsiahnuté tieto politické ciele:

Všeobecné ciele:

Zabezpečiť účasť všetkých občanov Únie vo voľbách do EP.•

Povzbudiť všetkých občanov Únie, aby sa zúčastnili na voľbách do EP.•

Zabezpečiť všetkým občanom EÚ rovnaké volebné práva (zásada•
nediskriminácie), aby mali v členskom štáte svojho bydliska rovnaké volebné práva 
ako štátni príslušníci toho štátu.

Špecifické ciele:

Zamedziť možnosti voliť dvakrát vo voľbách do EP.•

Zamedziť možnosti kandidovať dvakrát vo voľbách do EP.•

Obmedziť komplikovanosť postupu pre občanov EÚ, ktorí chcú kandidovať•
vo voľbách do EP v členskom štáte svojho bydliska.

Nedostatky súčasného systému na zamedzenie možnosti voliť a byť volený3.
dvakrát

Volebná účasť a duplicitné hlasovanie

V čase volieb do EP v roku 2004 bolo v 25 členských štátoch EÚ viac ako 5,5 
milióna občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou, ktorých vek ich oprávňoval na účas
ť na voľbách. 
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Priemerné percento účasti na voľbách do EP v roku 2004 bolo 45,7 %. Percento ú
časti občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou bolo nižšie: v šiestich krajinách, 
v prípade ktorých boli údaje o účasti týchto občanov na voľbách k dispozícii, 
priemerná účasť nepresiahla 19,6 %. 

Praktické problémy so súčasným systémom výmeny údajov

V smernici 93/109/ES sa ustanovili dva prostriedky, ako zamedziť možnosti voliť a by
ť volený dvakrát: po prvé, občania EÚ s inou štátnou príslušnosťou majú predložiť
čestné vyhlásenie, že budú uplatňovať právo voliť alebo byť volený iba v členskom 
štáte svojho bydliska; a po druhé, členské štáty majú povinnosť vymeniť si údaje o 
štátnych príslušníkoch iných členských štátov, ktorí sú u nich zapísaní do zoznamov 
voličov alebo u nich kandidujú vo voľbách, a prijať primerané opatrenia, aby ich štátni 
príslušníci nevolili dvakrát ani neboli volení vo viac ako jednom členskom štáte.Na 
tento účel bol medzi členskými štátmi zriadený systém výmeny údajov. Systém bol vo 
voľbách do EP použitý trikrát: v roku 1994, 1999 a v roku 2004. 
Systém výmeny údajov má najmä tieto nedostatky: príslušné orgány nedostanú
dostatok údajov o osobe na to, aby dokázali určiť, o ktorú osobu v existujúcej vnútro
štátnej evidencii osôb ide; sú problémy s prepisom mien; údaje prichádzajú príliš
neskoro na to, aby ich bolo možné spracovať; údaje bývajú postupované v rozličných 
formátoch (napr. v papierovej podobe, na diskete, na nosiči CD-ROM), čo neumož
ňuje automatické spracovanie. Okrem toho tento systém spôsobil, že určitému 
nízkemu počtu občanov nebolo umožnené uplatniť svoje právo voliť. Navyše, nie je 
možné zistiť, či systém zredukoval duplicitné hlasovanie. V roku 2004 bolo duplicitné
hlasovanie zaznamenané v dvoch členských štátoch: 4 prípady v Luxembursku a pribli
žne 120 prípadov v Nemecku. 
Celkovo možno povedať, že členské štáty pokladajú uvedený systém za problémový a 
neúčinný.

Väčšina jeho nedostatkov súvisí s rozdielmi medzi nezharmonizovanými volebnými 
systémami členských štátov, so spôsobom spracovania údajov vo vnútroštátnej 
evidencii osôb v členských štátoch a s tým, s akými údajmi táto evidencia narába. 
Uvedené rozdiely sú podstatnou prekážkou na ceste k tomu, aby výmena údajov 
o voličoch s inou štátnou príslušnosťou prebiehala rýchlo a efektívne.

Pätnásť členských štátov poskytlo finančný odhad výšky prostriedkov vynaložených 
na systém výmeny údajov vo voľbách v roku 2004. Odhadované náklady tejto skupiny 
členských štátov tvorili 981 000 EUR. Veľká časť nákladov na systém vznikla 
v dôsledku výmeny nenáležitých údajov. Je pravdepodobné, že ak systém zostane 
nezmenený, v dôsledku zvyšovania počtu občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou, 
ako aj v dôsledku rozširovania EÚ, tieto náklady ešte stúpnu.

Pokiaľ ide o riešenie duplicitného hlasovania a duplicitnej kandidatúry, spomedzi 
viacerých scenárov vypracovaných v rámci tohto hodnotenia vplyvu sú považované za 
najdôležitejšie tieto:

Prvý politický scenár – Zachovanie súčasného stavu

Súčasná situácia sa nijako nezmení, t. j. ponechajú sa tieto opatrenia:

Súčasný systém výmeny údajov medzi členskými štátmi. V súčasnom systéme je •
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členský štát bydliska zodpovedný za postúpenie údajov o občanoch EÚ s inou 
štátnou príslušnosťou, ktorí sa dajú zapísať do zoznamov voličov (alebo si dajú
zaregistrovať svoju kandidatúru) v tomto štáte, domovskému členskému štátu, kde 
týchto občanov vyčiarknu zo svojich zoznamov voličov. Komisia v spolupráci s
členskými štátmi vypracovala usmernenia o tom, aké údaje a akým spôsobom si 
treba vymieňať. 

Čestné vyhlásenie občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou (tzv. „formálne •
vyhlásenie“), ktoré predložia, keď sa v členskom štáte svojho bydliska dajú zapísať
do zoznamu voličov alebo podajú žiadosť o kandidatúru; v tomto vyhlásení
vyhlásia, že budú voliť iba v členskom štáte svojho bydliska, a nie v domovskom 
členskom štáte (článok 9 a 10 smernice 93/109/ES), alebo že si dajú zaregistrovať
kandidatúru iba v členskom štáte svojho bydliska (článok 10).

Druhý politický scenár – Zrušiť súčasný systém výmeny údajov, ale ponechať
vyhlásenie o nevolení a nekandidovaní dvakrát a zaviesť pokuty a následné kontroly

Tento scenár zahŕňa tieto zmeny a doplnenia smernice 93/109/ES:

zrušenie súčasného systému výmeny údajov, ale ponechanie vyhlásenia občanov •
EÚ s inou štátnou príslušnosťou o tom, že nebudú v jedných voľbách do EP voliť
dvakrát ani kandidovať v dvoch členských štátoch;

zavedenie pokút za duplicitné hlasovanie;•

zavedenie následných kontrol, či sa vyskytlo duplicitné hlasovanie. •

Tretí politický scenár – Skvalitnenie súčasného systému výmeny údajov

V rámci tohto politického scenára by sa dalo fungovanie a správa súčasného systému 
výmeny údajov v záujme zabezpečenia súladu v celej EÚ skvalitniť týmito spôsobmi:

ustanovením jednotnej, zosúladenej lehoty na výmenu údajov; •

úpravou súčasného formátu zavedeného na výmenu údajov, ktorou by sa všetkým •
členským štátom umožnilo získať všetky údaje potrebné na to, aby po ich získaní
dokázali identifikovať svojich štátnych príslušníkov;

zavedením elektronického prenosu všetkých údajov jedným konkrétnym •
prostriedkom, aby sa umožnilo automatické spracovanie všetkých údajov; 

zavedením používania gréckej abecedy a cyriliky•

a tým, že členské štáty včas informujú občanov, že boli vyčiarknutí zo zoznamu •
voličov.

Systém by sa musel v členským štátoch zavádzať pravdepodobne prostredníctvom 
rozhodnutia Komisie, ktoré by sa prijalo komitologickým postupom.
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Štvrtý politický scenár – Vypracovanie jedného zoznamu voličov na voľby do EP

Tento politický scenár by znamenal, že všetky zoznamy voličov členských štátov (vo 
voľbách do EP) by sa zapracovali do jedného zoznamu voličov spoločného pre všetky 
členské štáty. Uvedený scenár by zahŕňal podscenár, ktorý by spočíval v úplnej 
harmonizácii toho, ako sa spracúvajú údaje vo vnútroštátnych evidenciách voličov a 
aké údaje táto evidencia obsahuje. Údaje na tomto zozname voličov by boli prístupné
všetkým členským štátom.

Okrem zmien a doplnení smernice 93/109/ES by si tento politický scenár vyžadoval aj 
nevyhnutné zmeny aktu o voľbách z roku 1976 (pripojenému k rozhodnutiu 
76/787/ESUO, EHS, Euratom).

Zhodnotenie politických scenárov

Zhodnotenie politických scenárov na zlepšenie systému zamedzujúceho duplicitnému hlasovaniu 
a duplicitnej kandidatúre

Dosahovaný cieľ / rie
šený problém

Politické scenáre (ich predpokladaný vplyv hodnotený od „-“ (nijaký prínos k cie
ľu) až po „√√√√√“ (úplné dosiahnutie cieľa))

Prvý politický
scenár –
Zachovanie sú
časného stavu

Druhý politický
scenár – Zrušiť sú
časný systém 
výmeny údajov

Tretí politický
scenár –
Skvalitnenie sú
časného systému

Štvrtý
politický
scenár –
Vypracovanie 
jedného 
zoznamu voli
čov na voľby 
do EP

Zamedziť možnosti 
voliť dvakrát vo vo
ľbách do Európskeho 
parlamentu

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Zamedziť možnosti 
kandidovať dvakrát 
vo voľbách do 
Európskeho 
parlamentu

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Zabezpečiť účasť v
šetkých občanov Únie 
vo voľbách do 
Európskeho 
parlamentu

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Povzbudiť všetkých 
občanov Únie, aby sa 
zúčastnili na voľbách 
do Európskeho 
parlamentu

√√ √√ √√ √√√
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Zabezpečiť všetkým 
občanom EÚ rovnaké
volebné práva 
(zásada 
nediskriminácie), aby 
mali v členskom štáte 
svojho bydliska 
rovnaké volebné práva 
ako štátni príslušníci 
toho štátu

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Základné práva

Právo voliť a byť
volený vo voľbách do 
Európskeho 
parlamentu (článok 
39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Ochrana osobných 
údajov (článok 8)

√ √√√ √ √√√

Náklady v porovnaní
so súčasným stavom:

+ vyššie náklady ako 
v súčasnosti; 0 
nezmenené náklady; - 
nižšie náklady ako 
v súčasnosti

0 - 0 +

Uprednostňovaný scenár

Po zhodnotení a porovnaní jednotlivých politických scenárov, pokiaľ ide o dodržanie 
politických cieľov, rešpektovanie a presadzovanie základných práv, názory členských 
štátov aj zainteresovaných strán a praktickú stránku veci vrátane nákladov, možno 
usúdiť, že najväčšie prednosti pri riešení nedostatkov systému na zamedzenie 
duplicitnému hlasovaniu a kandidovaniu má druhý politický scenár čiže zrušenie sú
časného systému výmeny údajov, ale ponechanie vyhlásenia o nevolení
a nekandidovaní dvakrát a zavedenie pokút a následných kontrol. V dôsledku toho 
zmizne riziko, že by občanov omylom vyčiarkli zo zoznamu voličov alebo ich 
neinformovali, že ich vyčiarkli zo zoznamu voličov, a oni vzhľadom na to nemohli voli
ť. Ušetrili by sa náklady na výmenu údajov medzi členskými štátmi. Pokuta za 
duplicitné hlasovanie pravdepodobne odradí občanov od riskovania tejto možnosti. 

Určite bude treba kontrolovať, či občania EÚ s inou štátnou príslušnosťou nevolili 
dvakrát. Ak sa uchovajú mená a údaje o všetkých voličoch v elektronickej podobe, 
celý proces bude technicky ľahko realizovateľný. No v súčasnosti nie všetky členské
štáty disponujú príslušnou elektronickou evidenciou.
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Vychádzajúc z predbežnej analýzy, nie je pravdepodobné, že by bolo možné zaviesť
nákladovo efektívny systém auditu pred rokom 2009. Je však dosť pravdepodobné, že 
to bude možné vo voľbách nasledujúcich neskôr. Namiesto systému auditu by sa 
v roku 2009 mohli zaviesť preventívne opatrenia, napr. informovanie o zavedení
pokuty za duplicitné hlasovanie, „mierne“ následné ad hoc kontroly v situáciách, keď
je zvýšená pravdepodobnosť výskytu duplicitného hlasovania. Treba zdôrazniť, že nič
nenasvedčuje tomu, že by sa v predchádzajúcich voľbách do EP vo veľkej miere 
vyskytovalo duplicitné hlasovanie. 

Veľká administratívna záťaž pre občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou 4.
kandidujúcich vo voľbách do EP

V roku 2004 bolo vo voľbách do EP celkovo 8 974 kandidátov. Z toho 8 917 bolo 
volených vo svojom domovskom štáte a iba 57 kandidátov boli občania EU s inou 
štátnou príslušnosťou.

Existujú údaje nasvedčujúce tomu, že počet kandidátov s inou štátnou príslušnosťou 
by bol vyšší, keby neboli mali povinnosť preukázať sa potvrdením od príslušných 
orgánov domovského členského štátu, že neboli zbavení práva byť volený. Tri štáty 
uviedli viacero ťažkostí spojených s touto povinnosťou, v dôsledku čoho boli občania 
EÚ s inou štátnou príslušnosťou pokladaní za nespôsobilých byť volení v členskom 
štáte ich bydliska. V súčasnosti platná povinnosť preukázať sa uvedeným potvrdením 
mala teda negatívny vplyv na volebnú účasť občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou 
v členskom štáte ich bydliska. 

Veľká administratívna záťaž

V niektorých členských štátoch nie je jasne určené ani upravené, ktorý vnútroštátny 
orgán domovského členského štátu je oprávnený poskytnúť potvrdenie, ktoré v sú
časnosti občania EÚ pri zaregistrovaní svojej kandidatúry vo voľbách do EP v
členskom štáte bydliska musia povinne predložiť a preukázať ním, že sú spôsobilí
kandidovať. Rozhovory s kandidátmi do EP s inou štátnou príslušnosťou potvrdzujú, 
že je komplikované kontaktovať príslušný orgán domovského členského štátu a získať
od neho včas predmetné potvrdenie.

Pokiaľ ide o riešenie duplicitného hlasovania a duplicitnej kandidatúry, spomedzi 
viacerých scenárov vypracovaných v rámci tohto hodnotenia vplyvu sú považované za 
najrelevantnejšie tieto:

Prvý politický scenár – Zachovanie súčasného stavu

Nebudú uskutočnené nijaké zmeny: občan EÚ sa musí pri podávaní žiadosti 
o kandidatúru vo voľbách do EP v členskom štáte svojho bydliska preukázať
potvrdením získaným v domovskom členskom štáte (článok 6 a 10). 

Druhý politický scenár – Upraviť súčasný systém

Tento politický scenár by znamenal napr. rozbehnutie informačnej kampane v celej 
EÚ, v rámci ktorej by sa zverejnil úplný zoznam orgánov, ktoré sú oprávnené
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poskytnúť občanom potvrdenie o spôsobilosti byť volený, ak si želajú byť volení v
členskom štáte svojho bydliska.

Tretí politický scenár – Zrušiť povinnosť kandidátov preukázať sa potvrdením 
získaným od príslušných orgánov v domovskom členskom štáte o tom, že neboli 
zbavení práva byť volený, a nahradiť ju príslušnou vsuvkou rovnakého znenia do 
čestného vyhlásenia, ktoré kandidáti v súčasnosti musia predložiť podľa článku 10 
ods. 1.

Okrem vsunutia nového textu do vyhlásenia, ktoré kandidáti musia predkladať, by sa 
v rámci tohto politického scenára zaviedla pre členské štáty bydliska aj možnosť, aby 
si skontrolovali, či dotknutý občan nebol zbavený práva byť volený, a to tým, že by 
vyhlásenie občana oznámili jeho domovskému členskému štátu.

Zhodnotenie politických scenárov

Zhodnotenie politických scenárov na riešenie veľkej administratívnej záťaže pre občanov EÚ s inou štátnou 
príslušnosťou kandidujúcich vo voľbách do EP

Dosahovaný cieľ / rie
šený problém

Politické scenáre (ich predpokladaný vplyv hodnotený od „-“ (nijaký prínos k cieľu) a
ž po „√√√√√“ (úplné dosiahnutie cieľa))

Prvý politický scenár –
Zachovanie súčasného 
stavu

Druhý politický scenár –
Upraviť súčasný systém

Tretí politický scenár 
– Zrušiť povinnosť
kandidátov preukázať
sa potvrdením 

Obmedziť
komplikovanosť
postupu pre občanov 
EÚ, ktorí chcú
kandidovať vo vo
ľbách do EP v
členskom štáte svojho 
bydliska

√ √√√ √√√√

Zabezpečiť účasť v
šetkých občanov Únie 
vo voľbách do EP

√ √√ √√√

Povzbudiť všetkých 
občanov Únie, aby sa 
zúčastnili na voľbách 
do EP

√ √√ √√√

Zabezpečiť všetkým 
občanom EÚ rovnaké
volebné práva 
(zásada 
nediskriminácie), aby 
mali v členskom štáte 
svojho bydliska 
rovnaké volebné práva 
ako štátni príslušníci 
toho štátu

√ √ √√

Základné práva
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Právo voliť a byť
volený vo voľbách do 
EP (článok 39)

- √√√ √√√√

Ochrana osobných 
údajov (článok 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Náklady v porovnaní
so súčasným stavom:
+ vyššie náklady ako 
v súčasnosti; 
0 nezmenené
náklady; - nižšie 
náklady ako v sú
časnosti

0 + 0

Uprednostňovaný scenár

Najväčšie prednosti pri riešení veľkej administratívnej záťaže občanov EÚ s inou 
štátnou príslušnosťou kandidujúcich vo voľbách do EP má tretí scenár – zrušenie 
povinnosti kandidátov preukázať sa potvrdením získaným od príslušných orgánov 
v domovskom členskom štáte o tom, že neboli zbavení práva byť volený, a jej 
nahradenie príslušnou vsuvkou rovnakého znenia do čestného vyhlásenia, ktoré
kandidáti v súčasnosti musia predložiť podľa článku 10 ods. 1.

Tento politický scenár by občanom EÚ s inou štátnou príslušnosťou, ktorí chcú
kandidovať vo voľbách do EP, obmedzil komplikovanosť postupu, keďže by už
museli predkladať iba čestné vyhlásenie (a nie potvrdenie od orgánu). 

Členské štáty by mali možnosť skontrolovať si pravdivosť čestného vyhlásenia tým, že 
by jeho znenie oznámili domovskému členskému štátu. Celkové náklady spoločnosti 
na uprednostňovaný scenár by zostali nízke.

Subsidiarita, proporcionalita a prínos EÚ5.

Uprednostňovaný politický scenár, ktorým by sa riešili nedostatky v súčasnom 
systéme výmeny údajov, by nezavádzal opatrenia, ktorými by sa harmonizovali 
volebné systémy členských štátov, ani nijakú spoločnú iniciatívu, ktorá by šla za 
hranice toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov. Keďže tento problém, t. j. skuto
čnosť, že občania nesmú hlasovať ani kandidovať v žiadnych EÚ voľbách do EP vo 
viac ako jednom členskom štáte, má nadnárodný charakter, je nevyhnutné, aby členské
štáty pri jeho riešení spolupracovali. 

Požiadavka, aby sa nezavádzali opatrenia, ktorými by sa harmonizovali volebné
systémy členských štátov, ani nijaká spoločná iniciatíva, ktorá by šla za hranice toho, 
čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov, platí aj pre politický scenár, ktorý rieši veľkú
byrokratickú záťaž na pleciach potenciálnych kandidátov. Zavedením možnosti 
skontrolovať si vyhlásenia občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou by sa zabezpe
čilo, aby nikto, kto bol vyhlásený za nespôsobilého byť volený v jednom členskom 
štáte, nebol napokon volený v inom členskom štáte. 
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Keby EÚ v uvedenej veci nezasiahla, poškodil by sa zákonný záujem občanov EÚ, 
ktorí oprávnene predpokladajú, že nikto nemôže zneužiť volebný systém tým, že bude 
voliť dvakrát v jedných voľbách do EP alebo kandidovať v jednom členskom štáte, 
hoci v inom členskom štáte o právo byť volený prišiel. Uprednostňované politické
scenáre sú preto v súlade so záväzkom EÚ zabezpečiť a chrániť základné práva ob
čanov. V prípade oboch uprednostňovaných politických scenárov spoločná stratégia 
neodporuje zásade subsidiarity uvedenej v článku 2 Zmluvy o Európskej únii ani 
zásade proporcionality uvedenej v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spolo
čenstva. 


