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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení výsledkov vnútorného trhu
(2009/2141(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie 
fungovania jednotného trhu1, 

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii smerníc 
ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva2,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Hodnotenie výsledkov 
vnútorného trhu (SEK(2009)1007,  

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2007 o preskúmaní jednotného trhu:
riešenie prekážok a neefektívnosti prostredníctvom lepšieho vykonávania a presadzovania 
predpisov3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o hodnotení výsledkov vnútorného 
trhu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2008 o úlohe vnútroštátnych sudcov v európskom 
súdnom systéme5,

– so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady (Konkurencieschopnosť – vnútorný trh, 
priemysel a výskum) z 24. septembra 2009 s názvom Ako zlepšiť fungovanie vnútorného 
trhu6,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2009),

A. keďže účinne fungujúci vnútorný trh je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie 
stabilného a inovačného hospodárskeho prostredia, v ktorom spotrebitelia neváhajú 
utrácať a podniky vytvárať nové pracovné miesta,

B. keďže napriek dosiahnutému pokroku v oblasti vnútorného trhu je stále potrebné vykonať 
veľa práce s cieľom zabezpečiť, aby vnútorný trh plne rozvinul svoj potenciál,

C. keďže vnútorný trh nemôže riadne fungovať bez správnej transpozície, uplatňovania 
a presadzovania právnych predpisov Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú jeho fungovanie,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2009, s. 17.
2 Ú. v. EÚ L 98, 16.4.2005, s. 47.
3 Ú. v. EÚ C 187E, 24.7.2008, s. 80.
4 Prijaté texty, P6_TA(2008)0421.
5 Prijaté texty, P6_TA(2008)0352.
6 Dokument Rady 13024/09.
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D. keďže je nevyhnutne potrebné, aby členské štáty včas transponovali právne predpisy 
týkajúce sa vnútorného trhu do vnútroštátneho práva,

E. keďže Európsky parlament a parlamenty členských štátov môžu aktívne prispievať
k lepšej transpozícii právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu tým, že počas 
procesu rokovania a transpozície budú aj naďalej úzko spolupracovať,

F. keďže zástupcovia inštitúcií EÚ a členských štátov by sa mali pravidelne stretávať 
s cieľom zhodnotiť pokrok vo vykonávaní právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného 
trhu,

G. keďže víta uverejnenie hodnotenia výsledkov vnútorného trhu, ktoré prispieva 
k odstraňovaniu nedostatkov v oblasti transpozície,

H. keďže spoločným cieľom hodnotenia výsledkov vnútorného trhu a hodnotenia výsledkov 
spotrebiteľského trhu je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu,

I. keďže súčasná miera zaostávania vo výške 1 % je v súlade s cieľom na úrovni 1 %, na 
ktorom sa v roku 2007 dohodli hlavy štátov a predsedovia vlád, pričom však deväť 
členských štátov doteraz tento cieľ nedosahuje, 

J. keďže faktor fragmentácie je na úrovni 6 %, čo znamená, že 100 smerníc zatiaľ nebolo 
transponovaných aspoň v jednom členskom štáte,

K. keďže v prípade 22 smerníc bola lehota na transpozíciu prekročená o viac ako dva roky, 
čo je v priamom rozpore s cieľom „nulovej tolerancie“, ktorý stanovili hlavy štátov 
a predsedovia vlád v roku 2002, 

L. keďže je mimoriadne dôležité sledovať transpozíciu určitých smerníc, ktoré majú pre 
rozvoj vnútorného trhu kľúčový význam, 

M. keďže viac verejne dostupných informácií o tom, ktoré smernice zatiaľ jednotlivé členské 
štáty netransponovali, by mohlo byť účinným prostriedkom na zvýšenie verejnej 
informovanosti a na uplatňovanie tlaku partnerov, a to vrátane tlaku vyvíjaného 
poslancami Európskeho parlamentu na poslancov národných parlamentov,

N. keďže je potrebných viac informácií o kvalite transpozície, 

O. keďže s ohľadom na všeobecný posun od prijímania právnych predpisov týkajúcich sa 
vnútorného trhu k ich vykonávaniu by hodnotenie výsledkov vnútorného trhu malo 
pravidelne poskytovať podrobnejšie informácie o uplatňovaní a presadzovaní právnych 
predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu, ako aj o ukazovateľoch skutočnej otvorenosti 
jednotlivých trhov, čo by umožnilo lepšie sledovať výsledky a smery vývoja,

P. keďže nevyhnutným predpokladom pre lepšie uplatňovanie acquis communautaire
v oblasti vnútorného trhu je odborná príprava a cezhraničné výmeny, a to aj 
prostredníctvom elektronických sietí zriadených Komisiou,

Q. keďže občania a podniky sa spoliehajú na účinné presadzovanie právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu, ktoré im majú pomôcť plne využívať jeho potenciál,
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Úvod

1. víta vyššie uvedené odporúčanie Komisie o opatreniach na zlepšenie fungovania 
jednotného trhu; zdôrazňuje, že členské štáty by si nemali vyberať len tie opatrenia, ktoré 
im najlepšie vyhovujú, ale mali by sa zaviazať, že vykonajú všetky opatrenia;

2. dúfa, že Komisia a členské štáty budú úzko spolupracovať a prijmú spoločnú 
zodpovednosť za plné využívanie možností vnútorného trhu; vyzýva Komisiu, aby 
využila všetky svoje právomoci na zabezpečenie účinného uplatňovania právnych 
predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu vrátane účinného monitorovania trhu, 
harmonizácie, ďalšieho zjednodušovania právnych predpisov a ostatných nástrojov na 
zníženie administratívnej záťaže občanov a podnikov;

3. osobitne podporuje myšlienku zapojiť vo väčšej miere národné parlamenty a iné 
zainteresované strany do procesu rokovania a transpozície;

4. vyzýva Komisiu, aby usporadúvala výročné fórum vnútorného trhu, na ktorom sa stretnú 
zástupcovia inštitúcií EÚ a členských štátov s ďalšími zainteresovanými stranami, 
s cieľom stanoviť jasnejší záväzok v oblasti transpozície, uplatňovania a presadzovania 
právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu;

5. vyzýva Komisiu, aby do svojho hodnotenia výsledkov vnútorného trhu pravidelne 
zahŕňala podrobnejšie informácie o uplatňovaní a presadzovaní právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu, ako aj o ukazovateľoch skutočnej otvorenosti jednotlivých 
trhov;

6. hoci si uvedomuje, že hodnotenie výsledkov vnútorného trhu sa uverejňuje dvakrát ročne 
a hodnotenie výsledkov spotrebiteľského trhu iba raz ročne, požaduje, aby sa tieto 
hodnotenia uverejňovali v rovnakom čase, čo by umožnilo získať lepší celkový prehľad 
o rozvoji vnútorného trhu;

Transpozícia

7. víta skutočnosť, že miera zaostávania v oblasti transpozície predpisov na úrovni 1,0 % 
bola dodržaná po tretíkrát za sebou; naliehavo žiada deväť členských štátov, ktoré tento 
cieľ nedosiahli, aby prijali opatrenia na zlepšenie svojich výsledkov; 

8. pripomína, že počet smerníc, ktoré jeden alebo viac členských štátov doteraz 
netransponovalo, je aj naďalej príliš vysoký, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
spoločne usilovali o urýchlené zníženie tohto počtu a aby pritom uprednostnili smernice, 
ktorých transpozícia mešká dva alebo viac rokov;

9. vyzýva Komisiu, aby na svojej internetovej stránke uverejňovala podrobnejšie informácie 
o smerniciach, ktoré doteraz jednotlivé členské štáty nevykonali;

10. naliehavo žiada členské štáty, aby Komisii poskytovali tabuľky zhody obsahujúce 
podrobné informácie o opatreniach, ktoré prijali tieto členské štáty s cieľom transponovať 
smernice, aby tak Komisia mohla poskytovať podrobnejšie informácie o kvalite 
transpozície;
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Uplatňovanie

11. domnieva sa, že členské štáty by mali posilniť účinnú spoluprácu orgánov na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sa podieľajú na uplatňovaní právnych 
predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu, a to tým, že zabezpečia a posilnia fungovanie 
vnútorného trhu v rámci svojich vnútroštátnych správnych orgánov;

12. zdôrazňuje, že štátnym zamestnancom a súdnym orgánom je potrebné poskytovať 
v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu riadnu odbornú prípravu 
a vzdelávanie;

13. rovnako ako Komisia sa domnieva, že členské štáty musia zabezpečiť fungovanie 
cezhraničných sietí elektronických informačných systémov zriadených Komisiou (napr. 
informačného systému o vnútornom trhu (IMI), systému rýchleho varovania pre 
nebezpečné nepotravinové výrobky (RAPEX), systému rýchleho varovania pre potraviny 
a krmivá (RASFF) alebo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC)) tým, 
že prijmú potrebné opatrenia vrátane prideľovania zdrojov;

Presadzovanie 

14. zastáva názor, že členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie v rámci informovania 
občanov a podnikov o ich právach na vnútornom trhu, a umožniť im tak uplatňovať tieto 
práva v praxi; vyzýva Komisiu, aby prednostne dokončila projekt asistenčných služieb 
pre jednotný trh na zefektívnenie asistenčných služieb v oblasti informácií, poradenstva 
a riešenia problémov a ich sprístupnenie;

15. je presvedčený, že členské štáty by s podporou Komisie mali rozšíriť kapacitu 
mechanizmov na riešenie problémov, najmä systému SOLVIT, aby bolo možné 
poskytovať účinnejšie prostriedky nápravy; vyzýva členské štáty, aby pridelením ďalších 
finančných a ľudských zdrojov ešte viac posilnili sieť centier systému SOLVIT; 

°

°       °

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Účinne fungujúci vnútorný trh je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie stabilného 
a inovačného hospodárskeho prostredia, v ktorom spotrebitelia neváhajú utrácať a podniky 
vytvárať nové pracovné miesta. Napriek dosiahnutému pokroku v oblasti vnútorného trhu je 
stále potrebné vykonať veľa práce s cieľom zabezpečiť, aby vnútorný trh plne rozvinul svoj 
potenciál. 

Vnútorný trh nemôže riadne fungovať bez správnej transpozície, uplatňovania 
a presadzovania právnych predpisov Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú jeho fungovanie. Dňa 
29. júna 2009 prijala Komisia odporúčanie o opatreniach na zlepšenie fungovania jednotného 
trhu. Spolu s hodnotením výsledkov vnútorného trhu z júla 2009 tvorí uvedené odporúčanie 
základ tejto správy. Spravodajkyňa podporuje odporúčanie Komisie a zdôrazňuje, že členské 
štáty by sa mali usilovať o vykonanie všetkých navrhovaných opatrení, a nie vyberať si 
z nich.

Spravodajkyňa osobitne podporuje myšlienku Komisie zapojiť národné parlamenty do
procesu rokovania a transpozície, pokiaľ ide o nové právne predpisy týkajúce sa vnútorného 
trhu. Na túto myšlienku by chcela nadviazať tým, že vyzýva Komisiu, aby usporadúvala 
výročné fórum vnútorného trhu, na ktorom sa stretnú zástupcovia európskych inštitúcií a 
inštitúcií členských štátov s ďalšími zainteresovanými stranami, s cieľom stanoviť jasnejší 
záväzok v oblasti transpozície, uplatňovania a presadzovania právnych predpisov týkajúcich 
sa vnútorného trhu.

Spravodajkyňa ďalej považuje za dôležité, aby sa hodnotenie výsledkov vnútorného trhu 
a hodnotenie výsledkov spotrebiteľského trhu uverejňovali v rovnakom čase, čo by umožnilo 
získať lepší celkový prehľad o rozvoji vnútorného trhu, hoci si uvedomuje, že hodnotenie 
výsledkov vnútorného trhu sa uverejňuje dvakrát ročne a hodnotenie výsledkov 
spotrebiteľského trhu iba raz ročne.

Transpozícia

Je nevyhnutne potrebné, aby členské štáty včas transponovali právne predpisy týkajúce sa 
vnútorného trhu do vnútroštátneho práva. Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu sa 
uverejňuje dvakrát ročne od roku 1997. Hodnotí sa v ňom, ako rýchlo a ako dobre jednotlivé 
členské štáty transponujú smernice o jednotnom trhu do vnútroštátnych právnych predpisov. 
Upozorňuje aj na počet prebiehajúcich konaní vo veci porušenia právnych predpisov 
členskými štátmi. V poslednom čase sa situácia v tejto oblasti výrazne zlepšila. 

Z hodnotenia výsledkov vnútorného trhu z júla 2009 vyplýva, že priemerná miera zaostávania 
v oblasti transpozície predpisov v EÚ bola po tretíkrát za sebou na úrovni 1 %, čo je v súlade 
s cieľom stanoveným Európskou radou. Spravodajkyňa však poznamenáva, že 9 členských 
štátov nesplnilo tento cieľ na úrovni 1 %. Spravodajkyňu tiež znepokojuje skutočnosť, že 
počet smerníc, ktorých transpozícia výrazne mešká, je aj naďalej príliš vysoký. V prípade 22 
smerníc bola lehota na transpozíciu prekročená o viac ako dva roky. Navyše 6 % smerníc 
netransponovali všetky členské štáty, čo znamená, že 100 smerníc v oblasti vnútorného trhu 
nedosahuje svoj plný účinok v celej EÚ. Spravodajkyňa vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
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sa spoločne usilovali o urýchlené zníženie tohto počtu a aby pritom uprednostnili 22 smerníc, 
ktorých transpozícia mešká dva alebo viac rokov.

Parlament vo svojom uznesení zo septembra 2008 o hodnotení výsledkov vnútorného trhu 
požadoval podrobnejšie informácie o tom, ktoré smernice doteraz neboli transponované, 
keďže všetky smernice majú v štatistikách rovnakú dôležitosť. V nadväznosti na túto 
požiadavku by spravodajkyňa chcela vyzvať Komisiu, aby na svojej internetovej stránke 
uverejňovala podrobnejšie informácie o smerniciach, ktoré doteraz jednotlivé členské štáty 
nevykonali. Mohlo by to byť účinným prostriedkom na zvýšenie verejnej informovanosti a na 
uplatňovanie tlaku partnerov, a to vrátane tlaku vyvíjaného poslancami Európskeho 
parlamentu na poslancov národných parlamentov.

Aby Komisia mohla náležite kontrolovať kvalitu transpozície, musia jej členské štáty 
poskytovať tabuľky zhody obsahujúce podrobné informácie o opatreniach, ktoré prijali tieto 
členské štáty s cieľom transponovať určitú smernicu. Spravodajkyňa naliehavo žiada členské 
štáty, aby tejto požiadavke vyhoveli.

Uplatňovanie

Zdá sa, že po transpozícii smerníc členské štáty už nevenujú toľko pozornosti ich správnemu 
uplatňovaniu. Usilujú sa predísť konaniam o porušovaní právnych predpisov tým, že vyvíjajú 
len minimálne úsilie. Počet konaní vo veci porušenia právnych predpisov je však napriek 
tomu stále veľmi vysoký, pričom mnoho členských štátov výrazne prekračuje priemer EÚ, 
ktorý predstavuje 47 prípadov. 

Aby sa dosiahlo lepšie uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu, mali 
by členské štáty posilniť účinnú spoluprácu orgánov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, ktoré sa podieľajú na uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu, 
a to tým, že zabezpečia a posilnia fungovanie vnútorného trhu v rámci svojich vnútroštátnych 
správnych orgánov. 

Spravodajkyňa by tiež chcela zdôrazniť potrebu ďalšej odbornej prípravy a cezhraničných 
výmen pre štátnych zamestnancov a sudcov. Parlament už júli 2008 prijal správu o úlohe 
vnútroštátnych sudcov v európskom súdnom systéme, v ktorom zdôraznil, že na všetkých 
úrovniach súdneho systému je potrebné poskytovať odbornú prípravu v oblasti práva 
Spoločenstva a umožniť prístup k aktuálnym informáciám v príslušnom materinskom jazyku, 
pričom by sa zároveň vyvíjalo úsilie o zlepšenie jazykových znalostí. Spravodajkyňa je 
presvedčená, že pripomienky obsiahnuté v tomto uznesení majú aj dnes svoju platnosť a že je 
osobitne dôležité zdôrazňovať ich v oblasti vnútorného trhu. 

Spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že členské štáty musia vyvinúť skutočné úsilie s cieľom 
zabezpečiť fungovanie cezhraničných sietí elektronických informačných systémov zriadených 
Komisiou, najmä informačného systému o vnútornom trhu (IMI), systému rýchleho varovania 
pre nebezpečné nepotravinové výrobky (RAPEX), systému rýchleho varovania pre potraviny 
a krmivá (RASFF) a systému spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC-S) tým, že 
prijmú potrebné opatrenia vrátane prideľovania zdrojov. Systém IMI umožňuje správnym 
orgánom vyhľadať príslušné orgány v iných členských štátoch a obracať sa na ne so 
žiadosťami, ktoré pre uľahčenie obsahujú vopred preložené štandardné otázky a odpovede. 
Systém IMI podporuje administratívnu spoluprácu v zmysle smernice o odborných 
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kvalifikáciách (2005/36/ES) a smernice o službách (2006/123/ES). Systémy RAPEX a 
RASFF umožňujú rýchlu výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ ide 
o nebezpečné výrobky (alebo iné rizikové situácie). Systém CPC-S podporuje spoluprácu 
medzi verejnými orgánmi pri cezhraničnom presadzovaní právnych predpisov týkajúcich sa 
ochrany spotrebiteľa v súlade s harmonizovanými vyšetrovacími právomocami a 
právomocami v oblasti presadzovania.

Presadzovanie

Spravodajkyňa nakoniec zastáva názor, že najdôležitejším opatrením je, aby členské štáty 
zintenzívnili svoje úsilie v rámci informovania občanov a podnikov o ich právach na 
vnútornom trhu, a tak im umožnili uplatňovať tieto práva v praxi. Spravodajkyňa osobitne 
podporuje projekt asistenčných služieb pre jednotný trh (SMAS), ktorého cieľom je uľahčiť 
prístup k rôznym existujúcim asistenčným službám v oblasti informácií, poradenstva, podpory 
a riešenia problémov a zefektívniť tieto služby. Okrem toho by členské štáty s podporou 
Komisie mali rozšíriť kapacitu mechanizmov na riešenie problémov, najmä systému 
SOLVIT. Spravodajkyňa vyzýva členské štáty, aby pridelením ďalších finančných a ľudských 
zdrojov ešte viac posilnili sieť centier systému SOLVIT. 


