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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor:

– zahrnul do návrhu uznesenia, ktoré prijme, tieto návrhy:

A. keďže naliehavým problémom Európskej únie v súčasnosti je to, že občania spochybňujú 
jej legitímnosť;

B. keďže všetky činnosti Únie musia byť v súlade so zásadou právneho štátu;

C. keďže článok 41 Charty základných práv Európskej únie uznáva právo na dobrú správu za 
základné právo občanov;

D. keďže Európsky kódex dobrej správnej praxe, ktorý vypracoval európsky ombudsman 
a ktorý 6. septembra 2001 schválil Parlament 1, poskytuje dobrý základ pre nové 
nariadenie tak, ako ho poskytuje odporúčanie Európskej rady týkajúce sa dobrej správy;

1. žiada Komisiu, aby na základe článku 298 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predložila 
návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú minimálne normy kvality a procesné záruky, ktoré 
budú dodržiavať všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie;

– zahrnul do prílohy k návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto odporúčania:

2. nariadenie by malo určiť záruku a stanoviť podrobnejšie procesné pravidlá s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie základných zásad dobrej správy vecí verejných, konkrétne 
zákonnosť a právnu istotu, proporcionalitu, nestrannosť a spravodlivosť, oprávnené 
očakávania a rovnosť;

3. administratíva Európskej únie by sa mala riadiť zásadou služby, čo znamená, že 
administratíva by mala konať v zmysle služby občanom, a to napríklad poskytovaním 
poradenstva, ktoré občania potrebujú, a odpovedí na ich otázky s písomným 
odôvodnením prijatých rozhodnutí a uvedením opravných prostriedkov, ktoré majú 
všetky príslušné osoby k dispozícii;

4. v príslušných procesných pravidlách by sa mala stanoviť všeobecná povinnosť, ktorou sa 
vyžaduje, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry konali v primeranej lehote;

5. procesné pravidlá musia v súlade s článkom 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv 
Európskej únie zaručovať, že príslušná osoba bude vypočutá pred prijatím akéhokoľvek 
individuálneho opatrenia, ktoré by sa jej mohlo nepriaznivo dotýkať;

6. právo občanov na informovanie by sa malo vykonávať prostredníctvom pravidla, ktoré 

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2001 o osobitnej správe európskeho ombudsmana pre 

Európsky parlament v nadväznosti na vyšetrovanie z vlastného podnetu týkajúce sa existencie a verejnej 
dostupnosti Európskeho kódexu dobrej správnej praxe v rôznych inštitúciách a orgánoch Spoločenstva (Ú. v. 
EÚ C 72 E, 21.3.2002, s. 331).
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ukladá inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram povinnosť poskytovať občanom 
všetky informácie, ktoré môžu potrebovať na obranu svojich práv, a ďalej tým, že sa im 
umožní prístup k dokumentom, ktorý je ustanovený nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie1, spolu s právom prístupu k spisu, ktorý sa ich 
týka; inštitúcie, orgány, úrady a agentúry by mali byť povinné viesť register svojich 
dokumentov;

7. keďže v súlade s článkom 20 ods. 2 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie má 
každý občan právo komunikovať s administratívou Únie v úradnom jazyku Únie podľa 
svojho výberu, jazyk, ktorý použijú inštitúcie pri komunikácii s občanmi, by mal byť 
jasný a ľahko zrozumiteľný.

                                               
1 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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KONTEXT

Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť pred dva a pol rokom. Článok 298, ktorý sa týka 
dobrej správy, je jediný z nových článkov tejto zmluvy, v súvislosti s ktorým Komisia zatiaľ 
nepodnikla žiadne opatrenia. Teraz nastal čas na prijatie opatrení.

Dôvera v správne orgány by sa mohla výrazne zvýšiť vypracovaním kódexu správnej praxe, 
ktorý by sa uplatňoval na všetky inštitúcie EÚ a ktorý by vymedzil zásady a postupy dobrej 
správy. Článok 298 Lisabonskej zmluvy ustanovuje vypracovanie takéhoto predpisu a uvádza 
sa v ňom, že „pri vykonávaní svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie 
podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívou. Európsky 
parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú na tento účel 
prostredníctvom nariadení ustanovenia, pritom rešpektujú služobný poriadok a podmienky 
zamestnávania prijaté na základe článku 336“. 

Článok 41 Charty základných práv Európskej únie vymedzuje právo občanov na dobrú 
správu. Podľa tohto článku má každý právo na to, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. Článok tiež 
stanovuje právo občanov na vypočutie, na prístup k spisu, ktorý sa ich týka, na náhradu za 
škodu a právo obrátiť sa na inštitúcie v jednom z jazykov zmlúv, ako aj povinnosť 
administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 

Tento zoznam práv spolu s existujúcimi usmerneniami týkajúcimi sa dobrej správy tvorí 
základ, z ktorého sa má vychádzať pri zmene tohto návrhu na nariadenie. Dobrým príkladom 
týchto usmernení je Európsky kódex dobrej správnej praxe, ktorý navrhol európsky 
ombudsman a ktorý v roku 2001 schválil Európsky parlament. Odporúčania Európskej rady 
týkajúce sa dobrej správy by sa tiež mohli použiť ako zdrojový text pre nariadenie. 

Nariadenie o administratíve by malo platiť pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. 
Nemôže sa však uplatňovať na členské štáty, keď vykonávajú rozhodnutia, ktoré prijala EÚ.

Legitímnosť EÚ závisí od viery občanov, že sú môžu ovplyvňovať politiku EÚ 
prostredníctvom demokratických rozhodovacích procesov, a od vytvorenia dôvery 
v spravodlivosť a nezávislosť administratívy EÚ.

Vymedzenie nariadenia o správnych postupoch vytvára pocit bezpečnosti pre občanov aj pre 
úradníkov Únie, ktorým nariadenie poskytne podporu v rámci plnenia ich povinností. Právny 
predpis týkajúci sa dobrej správy bude tiež slúžiť ako základ pre Súdny dvor Európskej únie, 
keďže Súdny dvor rieši prípady týkajúce sa administratívy Únie.

V súčasnosti existujú rôzne osobitné usmernenia platné pre odvetvia, ktoré sa uplatňujú na 
správny postup. Týka sa to takých oblastí, ako je napríklad politika hospodárskej súťaže, 
regionálna politika a spotrebiteľská politika. Problém týchto pravidiel spočíva v tom, že 
existujú v mnohých rôznych oblastiach právnych predpisov EÚ a že v tejto otázke neexistujú 
žiadne integrované právne predpisy. 
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Otvorenosť je veľmi dôležitá súčasť dobrej správy. Je tiež najdôležitejším činiteľom pri 
vytváraní dôvery. Pravidlá týkajúce sa prístupu k dokumentom (nariadenie (ES) č. 1049/2001) 
sú už veľa rokov otvorené na preskúmanie, ktoré má uskutočniť Európsky parlament 
a Európska rada. Je jasné, že pripravovaný právny predpis týkajúci sa administratívy musí byť 
v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. V niektorých ohľadoch by však mal obmedzenia 
nariadenia aj presiahnuť. Napríklad požiadavka na vedenie registra dokumentácie, ktorá nie je 
zahrnutá do nariadenia (ES) č. 1049/2001, by mala byť súčasťou právneho predpisu 
týkajúceho sa administratívy.

Európsky kódex dobrej správnej praxe, ktorého návrh vypracoval európsky ombudsman, 
vyjadruje názor, že administratíva inštitúcií EÚ by mala byť v súlade s niektorými zásadami 
služby. Podľa tohto kódexu je povinnosťou úradníkov urobiť všetko preto, aby pomohli 
občanom pri ich vzájomnej komunikácii s inštitúciami. To si vyžaduje, aby boli zodpovedané 
otázky občanov, aby boli občania usmerňovaní k príslušnému orgánu a aby sa s nimi slušne 
zaobchádzalo.

Jedným z najväčších problémov, ktoré majú občania v súvislosti s administratívou EÚ, je jej 
jazyk. Hoci zmluva požaduje, aby boli občania schopní komunikovať s inštitúciami 
v niektorom z úradných jazykov EÚ, nevyhnutne to nemusí znamenať, že tento jazyk je 
zrozumiteľný. Zložitosť právneho a úradného jazyka sa stávajú ešte nezrozumiteľnejšími, keď 
sa preložia do iného jazyka. Úradníci inštitúcií EÚ by mali absolvovať odbornú prípravu 
v súvislosti s používaním zrozumiteľného jazyka. 


