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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje na skutočnosť, že keďže bola vydaná táto správa, Parlament, Rada, Komisia a 
členské štáty dospeli k dohode o otázke vysvetľujúcich dokumentov, v ktorých sa uvádza 
vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov na 
jej transpozíciu (tabuľky zhody); poznamenáva, že tieto tri inštitúcie a členské štáty sa 
dohodli, že do smerníc zahrnú odôvodnenie konštatujúce, že tabuľku zhody by mal 
doručiť príslušný členský štát, ak je to v konkrétnom prípade nevyhnutné a primerané;

2. pripomína že, Parlament a Komisia sa viac ako 10 rokov márne snažili zahrnúť do 
smerníc záväzné ustanovenia týkajúce sa tabuliek zhody, ktoré často zamietla Rada, a víta 
dosiahnutú dohodu;

3. zdôrazňuje, že tabuľky zhody sú neoceniteľným nástrojom, ktorý umožní Komisii a 
Parlamentu dohliadať na to, aby členské štáty správne transponovali smernice, pretože 
vzťah medzi smernicou a príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami je často veľmi 
komplikovaný a niekedy ho takmer nie je možné spätne vysledovať;

4. zdôrazňuje dôležitosť transparentnosti konaní o porušení, v neposlednom rade preto, aby 
mal Parlament možnosť monitorovať uplatňovanie práva Únie; v tejto súvislosti 
pripomína, že v revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch s Parlamentom sa Komisia 
zaväzuje, že „sprístupní Európskemu parlamentu súhrnné informácie o všetkých 
konaniach o porušení povinností z formálnej výzvy, a ak to bude Európsky parlament 
požadovať (...), v súvislosti s otázkami, ktorých sa týka konanie o porušení povinnosť“, a 
očakáva, že sa toto ustanovenie bude uplatňovať v dobrej viere v praxi;

5. pripomína, že nedodržanie termínu stanoveného pre transpozíciu smernice je porušením 
zmlúv, takisto ako nedodržanie akýchkoľvek iných základných ustanovení, a musí sa k 
nemu zodpovedajúcim spôsobom pristupovať; v tejto súvislosti víta možnosť vyplývajúcu 
z Lisabonskej zmluvy, ktorou je platba paušálnej sumy alebo možnosť uložiť v takýchto 
prípadoch príslušnému členskému štátu pokutu spolu s rozhodnutím o porušení zmluvy;

6. víta skutočnosť, že Komisia využíva veľké množstvo nástrojov na zvýšenie plynulosti 
procesu transpozície (kontrolné zoznamy transpozície, príručky alebo vysvetľujúce 
poznámky) a podporuje Komisiu v tom, aby transpozíciu smerníc sledovala ešte 
pozornejšie pred vypršaním termínu stanoveného pre transpozíciu, najmä pokiaľ ide o 
členské štáty so „zlým záznamom“, aby mohla rýchlo zasiahnuť;

7. upozorňuje na priamu uplatniteľnosť ustanovení smerníc, ak sú dostatočne presné a 
nepodmienečné („priamy účinok“); navrhuje, aby Komisia odkázala na tieto ustanovenia 
vo svojom odôvodení smernice, a domnieva sa, že osoby vykonávajúce právnické 
povolanie by o nich mali byť informované;

8. žiada Komisiu, aby v každom jednotlivom prípade zhodnotila, či vzhľadom na veľmi 
veľký počet neoznámených prípadov (v roku 2010 ich bolo 470) je vhodnejší výber 
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nariadenia namiesto smernice; poznamenáva, že by to zároveň vyriešilo problém týkajúci 
sa členských štátov prekračujúcich normy požadované smernicou, ktorý vyvoláva 
ochranný účinok (takzvané pozlacovanie);


